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Słowo wstępne
Łukasz Bojarski1

Oddajemy do Państwa rąk kolejną publikację Zespołu „Sprawny sąd” Sto-
warzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Członkowie Zespołu, który powstał 
w 2003 r., „w dobie powszechnych narzekań, krytyki, często poczucia niemo-
cy, podjęli wysiłek identyfikacji, opisania i popularyzacji »dobrych praktyk« 
występujących w polskim sądownictwie”2. Pierwsze dwie publikacje Zespo-
łu (wydane w 2004 r.) spotkały się z zainteresowaniem i dobrym przyjęciem. 
Co najbardziej istotne – opisywane i popularyzowane przez nas podczas kon-
ferencji, seminariów i w ramach publikacji „dobre praktyki” były, i są nadal, 
inspiracją do wprowadzania zmian usprawniających pracę sądów. Część pro-
pozycji – jak np. zatrudnianie urzędników sądowych w drodze konkursów 
– znalazła wyraz w zmienionych przepisach. Większość spośród proponowa-
nych rozwiązań została zaakceptowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
i uwzględniona jako element reformy wymiaru sprawiedliwości (przedstawi-
ciele władzy wykonawczej rekomendowali sądom ich wdrażanie). W końcu, 
co najważniejsze, wiele z proponowanych rozwiązań – jak przykładowo or-
ganizacja biura obsługi interesantów w sądzie – było i jest wdrażanych przez 
prezesów sądów i przyjmuje się w coraz szerszej skali. Z autorami kontakto-
wało się także wielu sędziów, którzy chcieli zasięgnąć dodatkowych informacji 
na temat opisywanych „dobrych praktyk”. Nasza poprzednia publikacja nadal 
zachowuje aktualność3.

1  Koordynator prac Zespołu „Sprawny sąd”. Koordynator programu „Dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości” w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

2  Ze wstępu do: Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, Warszawa 2004.
3  Wydanie drugie, rozszerzone publikacji Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, 

Warszawa 2004, jest dostępne pod adresem www.hfhrpol.waw.pl/pliki/LukaszBojarski-
SprawnySadZbiorDobrychPraktyk.pdf. 
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Dzięki pozytywnemu przyjęciu oraz wielu dających satysfakcję sygnałach 
o sensowności naszych działań Zespół postanowił, po przerwie, kontynuować 
swoje prace. Ich efektem jest niniejszy zbiór. Tak jak poprzednio sędziowie, 
członkowie Zespołu, działali społecznie, spotykali się w weekendy i pracowali 
nad kolejnymi tekstami, będąc dla siebie nawzajem krytykami i redaktorami. 
Dodatkowo liczna grupa Autorów spoza Zespołu przyjęła nasze zaproszenie.

Trzeba przypomnieć, że podejście Zespołu to metoda „małych kroków” 
– skupiamy się nie na całościowych, systemowych reformach, ale na sprawach 
często drobnych, na pozór błahych, które jednak składają się na obraz cało-
ści. Mamy świadomość, że postulaty niektórych opracowań będą dla części 
Czytelników oczywiste, jednak inni, co wiemy już z doświadczenia, uznają je 
za ciekawe, czasem odkrywcze. Zbiór zawiera teksty o różnym charakterze. 
Niektóre opisują jedną prostą „dobrą praktykę”, inne są bogatsze, czasem po-
stulują zmiany nie tylko praktyki, ale i prawa. Mamy nadzieję, że każdy Czy-
telnik znajdzie w publikacji coś dla siebie. Wartością jest to, że autorami pub-
likacji są w większości sędziowie i pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Są 
to praktycy z całego kraju, którym leży na sercu poprawa sprawności sądów. 
Dzielą się własnymi doświadczeniami, pomysłami, wątpliwościami. Opraco-
wania przedstawiają różne rozwiązania, różne oddolne próby podejmowane 
dla usprawnienia sądownictwa. Warto docenić bogactwo tych propozycji, ale 
warto także – naszym zdaniem – uczyć się od innych i promować standaryza-
cję sprawdzonych rozwiązań.

W zbiorze zawarto około pięćdziesiąt opracowań podzielonych na części.
Cześć I poświęcona jest wizerunkowi sądów i obsłudze klientów sądów. 

Rozwiązania, które promowaliśmy kilka lat temu (jak biuro obsługi interesan-
tów), dziś są już dość powszechne, można więc skupić się na ulepszeniu, pro-
fesjonalizacji tych usług.

W kolejnych trzech Częściach (II–IV) zajmujemy się usprawnieniem pracy 
sądów i samych sędziów, zarządzaniem, organizacją pracy, wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Są teksty o zarządzaniu kadrami – jak oceniać pra-
cowników, by sąd działał coraz lepiej (rola motywacji, planu rozwoju indy-
widualnego na konkretnym przykładzie), jak wykorzystać prace dyplomowe 
pracowników sądowych. Są pomysły na wsparcie potrzebne w pracy sędzie-
go – m.in. dostęp do baz danych, biblioteka w sądzie, akta spraw sądowych, 
współpraca z asystentami, rola psychologii w pracy sędziego. Są wreszcie 
teksty o usprawnieniach i zastosowaniu technologii: jak „odgruzować” zanie-
dbane archiwum sądowe i co zrobić, by potrzebne sędziemu akta w 5 minut 
trafiły na jego stół, jak wykorzystać intranet i inne programy komputerowe, 
w czym może pomóc aparat fotograficzny w sądzie.

Część V poświęcona jest osobnemu zagadnieniu – mediacji karnej i cywil-
nej. Autorzy zajmujący się na co dzień mediacją i badający to zjawisko dzielą 
się z nami doświadczeniami w zakresie stosowania mediacji przez sądy, wyni-
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kami badań prowadzonych w tej mierze oraz udzielają praktycznych wskazó-
wek. Formułują postulaty zmian i praktyki, i prawa.

W Części VI koncentrujemy się na, zawsze przyciągającej uwagę, proble-
matyce relacji wymiaru sprawiedliwości i mediów, prezentując rozwiązania 
przyjmowane w niektórych sądach – organizacja pracy rzecznika prasowe-
go, referatu prasowego, przygotowanie niewielkiego sądu przed „najazdem 
dziennikarzy” w tzw. medialnej sprawie.

Kolejna, Część VII ma charakter szczególny. W ramach projektu człon-
kowie Zespołu „Sprawny sąd” zorganizowali wizytę studyjną w Barcelonie, 
gdzie przez kilka dni mieliśmy okazję przyglądać się pracy hiszpańskich są-
dów. Doświadczenia z wyjazdu zaowocowały zbiorem opracowań, w których 
autorzy proponują rozważenie wykorzystania wybranych rozwiązań.

W Części VIII umieściliśmy teksty dotyczące zagadnień na styku sądów 
i organizacji pozarządowych. Prace Zespołu, prowadzone we współpracy z ta-
kimi właśnie organizacjami, wydały nam się świetną okazją do poruszenia tej 
problematyki. Opracowania dotyczą różnych działań organizacji pozarządo-
wych związanych z sądami – m.in. obserwacji procesów sądowych, litygacji 
strategicznej, opinii amicus curiae.

Osobnego wyjaśnienia wymaga zawartość Części IX – Sądy a gwarancje 
niezależności. Zgodnie z naszymi założeniami w Zbiorze zajmujemy się głów-
nie zagadnieniami sprawności sądownictwa. Jednak niezależność sądów jest 
z tą sprawnością nierozłącznie związana (o czym pisze niżej R. Stasiak w tek-
ście – Prawo do sprawnego sądu). W trakcie prac podjęliśmy decyzję, żeby 
tej problematyki nie włączać, chcieliśmy także uniknąć łatwych przy tej okazji 
odniesień politycznych. Jednak wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia 
podczas naszych prac, spowodowały, że rzeczywistość „upomniała się” o ten 
temat. Zdecydowaliśmy się włączyć częściowo tę problematykę po to, by za-
akcentować jej doniosłość oraz przybliżyć Czytelnikom działania podejmo-
wane przez różne organizacje. Tę część zaczyna artykuł prof. Ewy Łętowskiej 
pt. Dekalog dobrego sędziego z 1993 r. Choć napisany 15 lat temu (w zupełnie 
innym kontekście społecznym i politycznym), ma walor ponadczasowy. Do-
datkowo zamieszczamy kilka stanowisk ogłoszonych przez różne organizacje, 
które wypowiadały się na temat zagrożeń dla niezależności sądów. Warto je 
sobie – ku przestrodze – raz na jakiś czas przypominać.

Wreszcie w ostatniej X Części umieszczamy dodatkowe opracowania doty-
czące zarządzania sądownictwem oraz prac na poziomie międzynarodowym 
związanych ze sprawnością postępowań sądowych.

W pracach Zespołu brali udział sędziowie: Ewa Bońkowska-Konca, Rafał 
Cebula, Katarzyna Gonera, Tomasz Kałużny, Jolanta Machura-Szczęsna, Katarzy-
na Pawlicka, Maciej Schulz, Ryszarda Stasiak, Jacek Szerer, Urszula Wieczorek oraz 
Waldemar Żurek.

Jako Zespół chcielibyśmy serdecznie podziękować Osobom i Instytucjom, 
które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji. Dziękujemy wszyst-
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kim Autorom spoza Zespołu, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie 
i przekazali opracowania. Dziękujemy wielu Sędziom i innym Osobom, które 
dzieliły się z nami doświadczeniami, poddawały nowe pomysły i reagowały 
na publikacje Zespołu.

Za dotację dziękujemy Fundacji im. Stefana Batorego. Za częściowe wspar-
cie finansowe publikacji dziękujemy Polskiemu Stowarzyszeniu Mediacji Go-
spodarczej, które realizuje działania promujące mediację cywilną w ramach 
Programu „Obywatel i Prawo” Instytutu Spraw Publicznych i Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. Dziękujemy panu adw. Jakubowi Jacynie i Wydaw-
nictwu C. H. Beck za pomoc w wydaniu publikacji i wsparcie umożliwiające 
druk w takim nakładzie, dzięki któremu możemy dotrzeć do wszystkich sę-
dziów.

Na koniec niech mi będzie wolno serdecznie podziękować wszystkim Sę-
dziom – członkom Zespołu oraz Autorom tego Zbioru. Możliwość współpracy 
z Nimi jest dla mnie zaszczytem i przyjemnością.

Łukasz Bojarski 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka



XIII

Prawo do sprawnego sądu
Ryszarda Stasiak1

Liczba spraw wpływających do sądów systematycznie wzrasta2. Po raz 
pierwszy od wielu lat, a dokładnie od 2002 r., wzrastają także nakłady finan-
sowe na sądownictwo. To, oraz szereg innych działań, jak choćby uproszcze-
nie procedur, wprowadzenie instytucji referendarzy sądowych i asystentów, 
wzrost liczby etatów pracowników administracyjnych, przyniosło oczekiwane 
efekty w postaci coraz większej liczby spraw załatwianych i coraz sprawniej-
szego działania wymiaru sprawiedliwości.

Ciągle jednak, mimo tego wyraźnego postępu, działalność sądów pod-
dawana jest krytyce, zarządzanie sądami wciąż jest niedoskonałe, system 
pomocy prawnej nieskuteczny, a Polska, z powodu przewlekłości postępo-
wań, ciągle przegrywa sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka 
w Strasburgu. Nie dziwi zatem, że podejmowane są różnorodne działania, 
aby funkcjonowanie sądownictwa dalej usprawniać. Wzmocniono nadzór 
administracyjny nad sądami, sporządzane są regularnie skomplikowane ze-
stawienia statystyczne, a od sędziów wymaga się, aby załatwiali coraz szyb-
ciej coraz więcej spraw.

Również Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” od wielu lat włącza 
się do tych działań. Wydanie kolejnej publikacji Sprawny sąd jest kontynuacją 
poprzedniego Zbioru dobrych praktyk, ale jest także próbą odpowiedzi na py-
tanie, co my – sędziowie przez „prawo do sprawnego sądu” rozumiemy i jak 
chcemy je realizować.

1   Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku.
2  Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2007 r. przekroczyła 10 mln, do-

kładne dane przedstawia wykres i tabela zamieszczone na kolejnych stronach.
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Na sprawność sądownictwa składają się cztery, uzupełniające się wzajem-
nie i zależne od siebie pojęcia: niezależność i niezawisłość, profesjonalizm, od-
powiedzialność, sprawność rozumiana jako efektywność1.

Niezależność i niezawisłość są niezbędnymi składnikami orzekania. Nie 
istnieje bowiem orzekanie bez niezależnego sądu i niezawisłego sędziego.

Profesjonalizm to brak zgody na „bylejakość” i niekompetencję, to nowo-
czesne systemy kształcenia aplikantów i sędziów, to gruntowna wiedza i do-
bre przygotowanie do wykonywania zawodu sędziego.

Odpowiedzialność to przejrzyste mechanizmy dostępu do zawodu, jasne 
reguły oceny pracy sędziów, ale także świadomość samych sędziów, świado-
mość roli, jaką pełnią w społeczeństwie.

Efektywność to dobrze zorganizowane sądownictwo, to nowoczesny spo-
sób zarządzania sądami umożliwiający sędziom wymierzanie sprawiedliwo-
ści szybko i skutecznie.

Pisząc o sprawności sądownictwa wszystkie te elementy należy uwzględ-
niać, bowiem są one ze sobą związane. Warunkiem realizacji prawa do sądu 
jest ponadto istnienie równowagi między nimi. Żadna z tych wartości nie 
może być eksponowana kosztem innych. Przedkładanie niezależności i nieza-
wisłości nad profesjonalizm i odpowiedzialność może prowadzić do obniżenia 
poziomu pracy sądów. Z kolei przyspieszenie biegu postępowań nie może od-
bywać się kosztem gwarancji procesowych przysługujących uczestnikom po-
stępowania.

Taka koncepcja sprawności sądownictwa stała się podstawą naszej pub-
likacji. Dlatego znalazły się w niej artykuły o różnorodnej tematyce, wszyst-
kie jednakże odnoszą się do sprawności sądownictwa w szerokim znaczeniu. 
Sprawnie działające sądownictwo jest podstawą demokratycznego państwa 
prawa, a prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy w rozsąd-
nym terminie, przez niezawisły i bezstronny sąd przysługuje każdemu (art. 6 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści, art. 45 Konstytucji RP).

1  Zob. H. Mickiewicz, Program monitoringu akcesji do Unii Europejskiej. Sprawność 
sądownictwa. Open Society Institute w Budapeszcie. Wydanie w polskiej wersji języko-
wej – Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2002. 

Prawo do sprawnego sądu
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Ewidencja spraw (wpływ, załatwienia,  
pozostałość) w latach 1995–20061

Rok Wpływ Wskaź-
nik dy-
namiki

Zała-
twienia

Wskaźnik 
dynamiki

Pozostałość Wskaźnik 
dynamiki

2006 10 114,00 105,56 9 918,00 100,56 1 691,00 113,03
2005 9 582,00 98,48 9 863,00 97,50 1 496,00 85,78
2004 9 729,00 102,18 10 129,00 104,50 1 744,00 82,19
2003 9 521,00 109,50 9 680,00 111,20 2 122,00 93,11
2002 8 697,00 103,60 8 705,00 109,63 2 279,00 101,50
2001 8 392,00 113,20 7 940,00 107,65 2 245,00 123,10
2000 7 415,00 112,10 7 376,00 109,47 1 824,00 103,00
1999 6 614,00 102,60 6 738,00 111,36 1 770,87 93,50
1998 6 446,39 128,50 6 057,81 119,77 1 893,98 126,40
1997 5 018,65 101,60 5 058,92 100,77 1 498,40 97,70
1996 4 937,64 100,90 5 013,28 152,64 1 533,68 95,30
1995 4 893,60 3 284,28 1 609,32

1  Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawo do sprawnego sądu
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Część I. 
 
Sądy i ich klienci – obsługa 
interesantów

Profesjonalna obsługa interesantów
Monika Klonowska1

„Klient nasz pan” – to powiedzenie, które w Polsce wiele lat temu 
stało się nieaktualne. Nie pasuje ono również do współcześnie pojmo-
wanych kontaktów z interesantami w instytucjach, klientami w fir-
mach.

W okresie powojennym, aż do 1989 r., klienci dopasowywali się 
do warunków dyktowanych przez rynek, czuli się w firmach, urzę-
dach jak petenci. Potrzeby klientów nie były brane pod uwagę przez 

1  Psycholog, trener, konsultant. Od 1990 r. zajmuje się działalnością szkoleniową 
i doradczą. Od 2003 r. prowadzi szkolenia w zakresie m.in. profesjonalnej obsługi inte-
resantów dla urzędników sądowych, dla sędziów – w ramach Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich „Iustitia” w zakresie komunikacji, wystąpień publicznych, asertywności, ra-
dzenia sobie ze stresem, w 2006–2007 r. dla Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie w zakresie wystąpień publicznych. 
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obsługujących. Interesant był zadowolony nie z tego, jak, ale z tego, 
czy w ogóle udało mu się coś załatwić, kupić. Obecnie, od kilkunastu 
lat, potrzeby klientów w coraz większym stopniu wpływają na rozwój 
rynku produktów i usług. Nie wystarczy klientowi udostępnić tego, 
czego mu potrzeba, ponieważ identyczny produkt, usługę może otrzy-
mać w wielu miejscach. Klient coraz większą wagę przywiązuje do 
tego, co dostaje poza tym: jakość obsługi, sposób prowadzenia rozmo-
wy, nastawienie obsługującego.

W przypadku instytucji, urzędów objętych rejonizacją te zmiany na-
stępują wolniej – interesant jest w pewnym sensie „skazany” na kontakt 
z konkretnymi osobami aby załatwić swoją sprawę. Nie działa tu zasa-
da konkurencji, wyboru dokonanego przez klienta. Dopiero w ostat-
nich latach, poprzez porównanie do „rewolucji” w obsłudze w firmach 
komercyjnych, walczących o klienta, bardzo wyraźna stała się potrzeba 
zmiany, poprawy podejścia do interesanta także w urzędach.

Proponujemy dewizę: klient – nasz partner. Obecnie największą 
wagę przywiązywać powinniśmy do odpowiedzialnego, kompeten-
tnego, uprzejmego traktowania interesanta, uwzględniania jego po-
trzeb i oczekiwań, a więc do tego, z czym kojarzy się partnerstwo.

Od kilku lat w myśl tej dewizy prowadzone są szkolenia z zakresu 
obsługi interesanta w sądach i innych instytucjach użyteczności pub-
licznej. Partnerskie podejście do klienta często budzi zdziwienie urzęd-
ników obecnych na szkoleniach. Obserwuje się całe spektrum postaw 
wobec interesantów, wpływających na sposób obsługi, od: interesant 
– nasz sługa/petent, poprzez: interesant – kłopot w pracy, interesant 
– nasza ofiara, po: interesant – nasz król i władca. Istnieje zatem po-
trzeba wypracowywania jednolitych standardów obsługi interesan-
ta w sądach – standardów, które stanowiłyby punkt odniesienia dla 
wszystkich pracowników, także jako zbiór zasad, które tworzą pozy-
tywny, wiarygodny wizerunek sądu.

Konieczność zmiany postawy wobec interesanta pociąga za sobą 
potrzebę doskonalenia umiejętności interpersonalnych pracowni-
ków – nawiązywania kontaktów, utrzymywania profesjonalnych re-
lacji, które zaowocują większą satysfakcją interesantów, a co za tym 
idzie, wzrostem zaufania do publicznej instytucji. Szkolenia z obsługi 
interesanta, połączone z wypracowywaniem standardów profesjonal-
nych kontaktów (bezpośrednich oraz telefonicznych), obowiązujących 
w danej instytucji, zgodnych z jej wizerunkiem, są znakomitą okazją 
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do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych działów, 
o różnym stażu, oraz trenowania niezbędnych umiejętności.

Pierwsze wrażenie
Uważa się, że wrażenie, które robimy na interesancie w ciągu 

pierwszych kilkudziesięciu sekund kontaktu (często zanim zamienimy 
z nim słowo – np. gdy obserwuje nas czekając na swoją kolej), decydu-
je o jego nastawieniu. Wysyłane sygnały mogą tworzyć korzystne lub 
niekorzystne wrażenie. Można zauważyć, czy dana osoba jest uprzej-
ma, czy niemiła, godna zaufania, czy nie. Te opinie mogą przetrwać 
przez pewien czas, nawet jeśli dalsze kontakty nie będą ich potwier-
dzały. Wszyscy mamy określone nawyki autoprezentacyjne, które 
mogą kształtować nasz korzystny lub niekorzystny wizerunek wśród 
innych ludzi. Zdając sobie sprawę z tego, że atrakcyjność fizyczna ma 
duże znaczenie, próbujemy poprawić swój wygląd. Wszystkie działa-
nia zmierzające do podniesienia własnej atrakcyjności w oczach innych 
są umotywowane chęcią wywołania wrażenia. W związku z tym firmy 
powinny ustalić pewne normy dotyczące stroju i nie pozwalać na do-
wolny wygląd. Powierzchowność obsługującego ma komunikować so-
lidność, odpowiedzialność, wzbudzać zaufanie w interesantach.

Obsługa klienta zaczyna się w momencie, gdy przekracza on próg 
naszej instytucji, gdy jesteśmy w zasięgu jego oczu i uszu, niezależ-
nie od tego, z kim rozmawia. Obserwując pracowników (np. ich ubiór, 
„prywatne” zachowania i rozmowy), interesant wyciąga wnioski co do 
całej instytucji. Ma to szczególne znaczenie w sądzie, gdzie większość 
interesantów pojawia się z silnym niepokojem, napięciem, często raz 
w życiu, zwykle w sytuacji trudnych problemów lub nawet tragedii. 
Są onieśmieleni, zagubieni. Potrzebują kontaktu z osobami cierpliwy-
mi, wzbudzającymi zaufanie.

Kontakt wzrokowy
Symbolem otwartości i szczerości między ludźmi jest patrzenie so-

bie w oczy. Interesant będzie czuł się pewniej, jeśli zadbamy o utrzy-
mywanie kontaktu wzrokowego. Patrzenie na mówiącego nie tylko 
upewnia go, że jesteśmy zainteresowani tym, co on mówi, ale pomaga 
także w kontrolowaniu treści jego wypowiedzi. Nie chodzi o uporczy-
we wpatrywanie się, ponieważ to może peszyć, lecz o życzliwe, pełne 
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zainteresowania spojrzenie, które sprawi, że nasz rozmówca poczuje 
się dowartościowany, wysłuchany.

Gdy patrzymy na rozmówcę, rejestrujemy wiele sygnałów w jego 
zachowaniu – może to dostarczyć informacji o potrzebach interesan-
ta, o dodatkowych informacjach, których trzeba mu udzielić. Widząc 
zagubienie, niepokój obsługiwanej osoby, należy poświęcić jej więcej 
czasu i cierpliwości. „Zbywanie” takiego interesanta wzmagać będzie 
jego napięcie, będzie gorzej przyswajał informacje, rozmowa będzie 
coraz trudniejsza i mniej efektywna.

Zasada podobieństwa
Wszyscy lubimy i szanujemy ludzi, których spostrzegamy jako 

w pewien sposób podobnych do nas. Nie chodzi o podobieństwo fi-
zyczne, chociaż wiek, wygląd zewnętrzny i sposób ubierania też mają 
znaczenie. Ważniejsze jest jednak postrzeganie kogoś jako odbierają-
cego świat w zbliżony do naszego sposób, podobnie przeżywającego. 
Kluczem do wyczucia emocji innej osoby jest zdolność odczytywania 
sygnałów niewerbalnych oraz umiejętność utożsamiania się z innymi 
osobami i przeżywania ich uczuć. Jest to rodzaj empatii, która wyrasta 
z naszej samoświadomości.

Interesant będzie do nas czuł większe zaufanie i sympatię, jeśli 
dostarczymy mu sygnałów, że „nadajemy z nim na jednej fali”. Bez 
względu na to czy mamy dobre, czy złe samopoczucie, im bardziej je-
steśmy do siebie dostrojeni podczas kontaktu, tym załatwienie sprawy 
staje się bardziej efektywne i pozostawia na interesancie wrażenie, że 
spotkał się z osobą rozumiejącą, która chce pomóc.

Chodzi tu o dyskretne pokazanie, że jesteśmy w stanie poczuć i zro-
zumieć uwarunkowania drugiej osoby oraz zbliżyć się do jej świata. 
Można w ten sposób dopasowywać się do każdego zaobserwowanego 
zachowania: postawy ciała, gestykulacji, sposobu wyrażania się. Zre-
zygnujmy z sądowego żargonu, który nic nie wyjaśnia interesantowi, 
mówmy językiem zrozumiałym, w sposób przystępny dla konkretnej 
osoby. Sprawmy, aby klient poczuł, że ma do czynienia z osobą mogą-
cą go zrozumieć, czującą, myślącą podobnie. Takie poczucie wzajem-
nego zrozumienia może być powodem, że interesant będzie czuł się 
pewniej, bezpieczniej, traktowany z szacunkiem bez względu na sta-
tus społeczny, materialny, wiek czy poziom wykształcenia.
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Spójność zachowań
Jeśli uświadomimy sobie, jaki wpływ wywiera na rozmówców na-

sza mimika, gestykulacja, ton głosu i jeśli umiejętnie się nimi posłu-
żymy, możemy skutecznie wyeliminować zachowania rozpraszające 
uwagę interesantów. Aby tak się stało, warto zwrócić uwagę na zjawi-
sko zgodności między zachowaniami werbalnymi (tym, co mówimy) 
a niewerbalnymi (tym, jak się w tym momencie zachowujemy).

Ludzie napotykając na niespójność pomiędzy informacją słowną 
i bezsłowną prawie zawsze reagują na komunikat niewerbalny. Więk-
szość z nas bardziej ufa temu, co widzi lub słyszy w tonie głosu niż 
słowom, jeżeli nie ma zgodności na tych dwóch płaszczyznach. Dzieje 
się tak dlatego, że łatwiej poddać kontroli słowa (np. kłamstwo, słow-
na manipulacja) niż w pełni panować nad wyrazem twarzy, oczu, ge-
stykulacją, tonem głosu. Mówi się nawet potocznie: „wyraz twarzy 
go zdradził”. Interesant, który dostrzeże podobne sygnały u osoby 
obsługującej, może być zdezorientowany co do naszych intencji lub, 
w najgorszym wypadku, będzie doszukiwał się niekompetencji lub 
nieuczciwości z naszej strony.

W obsłudze klienta warto trenować spójność pomiędzy treścią 
a formą wypowiedzi, abyśmy stali się skuteczni i wiarygodni w prze-
kazywaniu informacji. Praca nad tym, aby to, co mówimy, znalazło od-
zwierciedlenie w wyrazie twarzy, gestykulacji, tonie głosu gwarantuje, 
że informacja dotrze do interesanta zgodnie z naszą intencją.

Innym aspektem spójności w obsłudze klienta jest zgodność pomię-
dzy tym, jakie wartości reprezentuje instytucja, a zachowaniem jej 
pracowników. Na przykład zbyt ekstrawagancko lub niechlujnie ubra-
ny pracownik, nonszalancko, nieuprzejmie zwracający się do intere-
santa, podważa wiarygodność sądu.

Porozumiewanie się z interesantem
Każdy kontakt z interesantem, zarówno bezpośredni, jak i telefo-

niczny, to nasze spotkanie z osobą. Z kimś o określonej osobowości 
i charakterze, z pewnym zasobem doświadczeń, a także potrzebami 
i pragnieniami. Klimat spotkań, rozmów zależeć będzie od tego, czy 
zdołamy sprawić, by klient poczuł się potraktowany indywidualnie, 
a nie jak kolejny petent z podobną sprawą.
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Podobnie jak na gospodarzu wobec gości – na nas spoczywa ciężar 
odpowiedzialności za przebieg spotkania z klientem. Dlatego reprezen-
tując instytucję, powinniśmy wykazać się takimi umiejętnościami pro-
wadzenia rozmowy, które stworzą odpowiednie warunki dla jak naj-
pełniejszej realizacji potrzeb naszego rozmówcy, a więc także naszych.

Słuchanie
Każdy z nas lubi, żeby go słuchano. Szczególnie, jeśli mówimy 

o sprawie dla nas ważnej. Każdy z nas wie, że niełatwo jest znaleźć do-
brego słuchacza. Wydawałoby się, iż nie ma nic prostszego niż słuchać 
kogoś. Słyszymy przecież, że ktoś coś mówi, nie zawsze jednak docie-
ra do nas to co mówi.

Podobnie się dzieje w kontaktach zawodowych. Wydaje nam się, że 
wiemy, w jakiej sprawie przyszedł klient (w końcu tylu ich już było). 
Mamy wrażenie, że słuchaliśmy tego, co mówił (w końcu wszyscy 
interesanci „w kółko” o tym samym). Jeśli jednak próbujemy odtwo-
rzyć sens tej wypowiedzi, okazuje się, że lepiej pamiętamy swoje my-
śli, obserwacje, skojarzenia niż słowa naszego rozmówcy. To zjawisko 
jest szczególnie widoczne, gdy jesteśmy zmęczeni, pogrążeni w ruty-
nowych czynnościach, zaprzątnięci własnymi sprawami lub rozprasza 
nas coś w wyglądzie lub zachowaniu klienta.

Umiejętność słuchania nie jest wrodzona. Ten rodzaj koncentra-
cji, wrażliwości i uwagi można ćwiczyć podczas treningów komuni-
kacji – opanowując jednocześnie metody podnoszące efektywność po-
rozumiewania się. Skuteczne porozumiewanie się występuje wtedy, 
gdy osoba słuchająca rozumie wypowiedź zgodnie z intencją osoby 
mówiącej. Interesant, tak jak wszyscy, lubi być wysłuchany, gdy mówi 
o czymś ważnym dla siebie. Dlatego tak istotne jest, aby stworzyć pod-
czas rozmowy klimat zaufania, zainteresowania i zrozumienia. Służy 
temu aktywne słuchanie, czyli celowe skupianie uwagi na osobie mó-
wiącej, na jej słowach i zachowaniu, zadawanie pytań, parafrazowanie, 
podsumowywanie – po to, aby zrozumieć sens wypowiedzi i intencje 
rozmówcy.

Rozmowy telefoniczne z interesantami
Rozmowy telefoniczne – udzielanie informacji, umawianie spot-

kań, są wpisane w obowiązki większości osób zajmujących się obsługą 
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interesantów. W kontakcie telefonicznym naszym najważniejszym na-
rzędziem pracy jest głos, ponieważ decyduje on o zainteresowaniu roz-
mówcy, utrzymaniu jego uwagi i nawiązaniu kontaktu emocjonalnego.

Tylko mały procent naszego społeczeństwa natura obdarzyła pięk-
nym głosem. Pozostali mogą nad nim pracować, zwłaszcza jeśli ma 
to związek z wynikami pracy. Chodzi o to, by nasz głos poza słowa-
mi, wyrażał także skupienie, szacunek dla rozmówcy i pewność co do 
tego, o czym mówimy. Mimo tego, że nie jesteśmy widoczni dla roz-
mówcy, to co robimy w czasie rozmowy telefonicznej, znajdzie od-
bicie właśnie w tonie głosu. Na przykład gwałtowne zmiany pozy-
cji, pochylenie, szukanie czegoś – zmienia natychmiast rytm oddechu. 
Podobnie „robienie” do kogoś min, jedzenie czy zasłanianie dłonią 
słuchawki wydaje się nieszkodliwe, a dla interesanta może być prze-
jawem lekceważenia. I odwrotnie: głos osoby uśmiechającej się brzmi 
ciepło i przyjaźnie.

Rozmowy telefoniczne, mimo że pozornie mniej zobowiązujące, 
wymagają odpowiedniego przygotowania, ponieważ ograniczają nas 
czas i cierpliwość klienta. Gdy wielokrotnie przełączamy dzwoniące-
go interesanta, lub każemy mu czekać przy telefonie, podczas gdy my 
czegoś lub kogoś szukamy, warto pamiętać też o kosztach połączenia 
i liczyć się z tym, że po chwili uprzejmy człowiek może się zamienić 
w agresywnego klienta. A w obsłudze interesantów, podobnie jak we 
wszystkich dziedzinach życia, łatwiej i taniej jest zapobiegać niż radzić 
sobie ze skutkami zaniedbań. Warto wypracować jednolite standar-
dy rozmowy telefonicznej, aby zwiększyć zaufanie klienta do firmy 
i jego poczucie komfortu w kontakcie z jej przedstawicielami.

Kompetencja
Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z intere-

santem jest niezbędna, aby wzbudzić w nim zaufanie. Nie wystarczy 
jednak, jeśli w ślad za nią nie idzie kompetencja w dziedzinie, którą się 
zajmujemy. Nawet najlepiej wyćwiczone umiejętności w zakresie kon-
taktów międzyludzkich nie zastąpią wiedzy specjalistycznej, dotyczą-
cej procedur, przepisów. Jeśli jednak uda się pogodzić te dwa aspekty: 
wiedzę fachową i umiejętności obsługi klienta, wpłynie to na wzrost 
skuteczności zawodowej i na wiarygodność instytucji.

Kompetencję traktuje się jako zdolność do wykonywania działań 
w ramach zawodu czy funkcji zgodnie z oczekiwanymi standardami 
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– zdolność wykorzystania umiejętności i wiedzy w nowych sytuacjach 
w ramach wykonywanego zawodu. Kompetencję można również 
określić, odwołując się do jej podstawy, którą jest wiedza rozważana 
na trzech poziomach:
1)  wiedza w potocznym rozumieniu (wiedza deklaratywna – wiem, co),
2)  umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak, i potrafię),
3)  postawy (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę w swojej 

pracy).
W myśl tego modelu kompetentny pracownik to taki, który dzię-

ki odpowiedniej postawie i celom osobistym będzie chciał i potrafił 
właściwie wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności tak, by doprowa-
dzić do jak najlepszej realizacji powierzonych mu zadań. Dzięki szko-
leniom zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności 
międzyludzkich na wszystkich trzech poziomach: wiedzy, umiejętno-
ści i postawy – może zajść rzeczywista zmiana: wzrost profesjonali-
zmu w obsłudze interesantów w sądzie. A w konsekwencji to, co naj-
ważniejsze: wzrost zaufania w społeczeństwie do tej instytucji.

Organizacja obsługi interesantów sądu
Ryszarda Stasiak, Jacek Szerer1

Biuro obsługi interesantów
Jeszcze kilka lat temu obsługa interesantów w sądach odbywała 

się w sekretariatach poszczególnych wydziałów sądu. W ciągu kilku 
ostatnich lat, także z inicjatywy sędziów, utworzono w sądach okręgo-
wych i dużych sądach rejonowych specjalistyczne komórki – biura ob-
sługi interesantów. Dzisiaj już nikogo nie trzeba przekonywać, że był 
to dobry pomysł. Interesanci uzyskują profesjonalną informację o spo-

1  Ryszarda Stasiak – prezes Sądu Rejonowego w Płońsku; Jacek Szerer – prezes Sądu 
Okręgowego w Świdnicy.
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sobie wniesienia sprawy, wysokości opłat sądowych i innych kosztach 
oraz o biegu postępowania.

Biuro obsługi interesantów wpływa na sprawność postępowa-
nia, odciążając sędziego zarówno we wstępnej fazie (na etapie przyj-
mowania pisma wszczynającego postępowanie sądowe), jak i w jego 
kolejnych fazach (np. przy wnoszeniu środków zaskarżenia). Sędzia 
otrzymuje bowiem pismo bez braków formalnych, a pisma proceso-
we sporządzone przez stronę odpowiadają wymaganiom formalnym 
przewidzianym w ustawach procesowych. Jest to zasługa osób pracu-
jących w biurze obsługi interesantów, które od razu informują o bra-
kach formalnych pisma procesowego (np. pozwu, apelacji).

Procedura uzupełnienia braków formalnych pism procesowych 
trwa często kilka tygodni. Dobrze zorganizowane biuro obsługi inte-
resantów jest więc „filtrem” eliminującym już na początku postępowa-
nia sądowego braki formalne wnoszonych przez strony pism, a także 
– poprzez sprawną obsługę interesantów – kształtuje pozytywny wi-
zerunek sądu jako urzędu sprawnego i przyjaznego obywatelom.

Zakres udzielanych informacji
Podstawą funkcjonowania biura obsługi interesantów jest we-

wnętrzna sieć komputerowa (Intranet), dzięki której możliwy jest 
w każdej chwili dostęp do elektronicznego repertorium i udzielenie in-
teresantom podstawowych informacji o biegu interesującej ich sprawy. 
Eliminuje to konieczność odwiedzania przez interesantów sekretaria-
tów poszczególnych wydziałów sądu i ogranicza liczbę interesantów 
przyjmowanych przez pracowników sekretariatów.

Biuro obsługi interesantów udostępnia interesantom wszystkie 
druki i urzędowe formularze obowiązujące w postępowaniu sądo-
wym oraz pisemne informacje. Dotyczy to np.:

–  formularzy do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
–  urzędowych formularzy pism procesowych wymaganych w po-

stępowaniu uproszczonym, a także w postępowaniu nakazo-
wym i upominawczym.

Biuro obsługi interesantów informuje także o siedzibach:
–  kancelarii adwokackich i radcowskich,
–  kancelarii komorniczych,
–  kancelarii notarialnych.
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W biurze obsługi interesantów powinny być także dostępne infor-
macje o:

–  adresie pocztowym, telefonach, faxach, stronie internetowej 
i adresach elektronicznych sądu,

–  numerach kont bankowych sądu,
–  zasadach organizacji i funkcjonowania sądu (co obejmuje struk-

turę organizacyjną sądu, numery poszczególnych wydziałów, 
zakres ich właściwości miejscowej, rzeczowej i funkcjonalnej, 
zasady przyjęć interesantów przez prezesów, sędziów wizyta-
torów, przewodniczących wydziałów, godziny urzędowania se-
kretariatów, zasady przyjmowania skarg).

Biuro obsługi interesantów udziela interesantom informacji m.in. o:
–  zasadach wypełniania formularzy sądowych (w biurze powin-

ny być dostępne wszelkie formularze lub druki),
–  wzorach pozwów i wniosków wszczynających postępowanie 

nieprocesowe w typowych sprawach (np. o alimenty, o stwier-
dzenie nabycia spadku), wzorach innych pism procesowych 
oraz koniecznych załącznikach do nich,

–  usytuowaniu sal rozpraw i sprawach rozpatrywanych w danym 
dniu (uzupełnieniem tych informacji powinny być elektronicz-
ne wokandy widoczne w głównych punktach budynku sądowe-
go),

–  rodzajach rozpatrywanych w sądzie spraw (co dotyczy właści-
wości miejscowej, rzeczowej i funkcjonalnej sądu i jego poszcze-
gólnych wydziałów),

–  wysokości kosztów sądowych,
–  wysokości opłat sądowych w konkretnej sprawie,
–  zasadach zwalniania od opłat sądowych i ustanowieniu pełno-

mocnika z urzędu,
–  przypuszczalnym czasie oczekiwania na rozprawę i długości 

postępowania (przewidywanym czasie załatwienia sprawy),
–  adresach, telefonach, faxach, numerach kont bankowych innych 

sądów (np. sądu odwoławczego, Sądu Najwyższego, wojewódz-
kiego sądu administracyjnego),

–  adresach, telefonach, faxach instytucji współpracujących z są-
dem (Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatel-
skich, Policja, Prokuratura),

– zasadach wnoszenia środków zaskarżenia.
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Kto powinien udzielać informacji
Biuro obsługi interesantów jest miejscem pierwszego kontaktu z są-

dem, dlatego pracownikami biura udzielającymi informacji powinni 
być urzędnicy sądowi o wysokich kwalifikacjach, z odpowiednim sta-
żem i doświadczeniem w obsłudze interesantów. Osoby te powinny 
być odpowiednio przeszkolone. Po pierwsze, w zakresie merytorycz-
nym, aby znały strukturę sądownictwa, zasady zwalniania od kosztów 
sądowych i ustanawiania pełnomocnika z urzędu, miały orientację co 
do właściwości sądów, wysokości opłat sądowych, znały właściwość 
miejscową, rzeczową i funkcjonalną każdego wydziału. Po drugie, 
w zakresie profesjonalnej obsługi interesantów. Powinny umieć roz-
mawiać z interesantami, właściwie reagować w trudnych sytuacjach, 
być odporne na stres, cierpliwe, empatyczne, o wysokiej kulturze oso-
bistej.

Zalety i problemy funkcjonowania  
biura obsługi interesantów

Wydaje się, że funkcjonowanie biura obsługi interesantów w sądzie 
ma same zalety i może tylko usprawnić postępowanie sądowe. Wygo-
spodarowanie, choćby na korytarzu sądowym, miejsca na utworzenie 
punktu informacyjnego nie powinno stanowić problemu, nawet w są-
dach, w których są trudne warunki lokalowe. W dobie skomplikowa-
nych i ciągle zmieniających się przepisów prawnych oraz z powodu 
ubóstwa niektórych grup społecznych, mających ograniczony dostęp 
do pomocy prawnej, udzielanie przez sądy informacji jest ze wszech 
miar uzasadnione.

Największym jednak problemem w pracy biura może być umie-
jętność rozróżnienia informacji prawnej od porady prawnej. Mię-
dzy tymi dwoma pojęciami jest bardzo cienka granica, której nie może 
przekroczyć pracownik udzielający informacji. Dla wyeliminowania 
niezręcznych sytuacji należy w widocznym miejscu umieścić informa-
cję, że w biurze obsługi interesantów nie udziela się porad prawnych. 
Należy przestrzegać zasady, że punkty informacyjne nie mogą speł-
niać roli bezpłatnych biur pomocy prawnej, gdyż przyjęcie takiej funk-
cji kłóci się z zasadą bezstronności sądów.
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Jaki powinien być docelowy model biura 
podawczego?

Jacek Szerer1

W sądach polskich można zaobserwować pięć modeli obsługi inte-
resantów.

Pierwszy model to biuro podawcze, gdzie można złożyć wszelkie 
pisma procesowe, które nie podlegają żadnym formalnym oględzi-
nom. Pracownik obsługi jedynie przystawia prezentatę, wpisując datę 
(czasami godzinę) wpływu pisma oraz ilość załączników. W takim 
biurze podawczym pracują osoby o najniższych kwalifikacjach, od 
których nie oczekuje się oceny formalnych warunków pisma proceso-
wego wnoszonego osobiście przez strony.

Drugi model to biuro podawcze, w którym oprócz przyjmowania 
pism procesowych dokonuje się wstępnej kontroli ich braków formal-
nych, np. czy jest podpis, czy jest odpowiednia liczba odpisów, czy do-
łączono wszystkie załączniki.

Trzeci model to biuro podawcze, które zajmuje się przyjmowaniem 
wszelkich pism, natomiast nie udziela żadnych informacji. Tym zaj-
muje się działający osobno punkt informacyjny udzielający informacji 
ogólnych o sądzie, np. jego właściwości, organizacji, poszczególnych 
wydziałach, adresie. W punkcie informacyjnym również wydaje się 
formularze, druki urzędowe oraz wzory pism procesowych w najbar-
dziej typowych sprawach, a także broszury na temat praw obywate-
li w postępowaniu sądowym. Pracownik punktu informuje również 
o sposobie ubiegania się o pomoc prawną, o wysokości opłat sądo-
wych i sposobie ich zapłaty, a także środkach zaskarżenia i terminach 
ich wniesienia. Można tu również uzyskać takie informacje, jak przy-
kładowo adresy i telefony kancelarii adwokackich, radcowskich, ko-
morniczych, notarialnych, adresy tłumaczy przysięgłych.

Czwarty model to modyfikacja trzeciego modelu. Działają osob-
no biuro podawcze oraz punkt informacyjny. Z tym że oprócz wyżej 
wymienionych czynności, jakie wykonuje pracownik punktu infor-
macyjnego, ma on również za zadanie przyjmowanie pism, w tym 

1  Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.
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pism procesowych składanych przez interesantów osobiście (w takiej 
sytuacji pracownik punktu informacyjnego przekazuje pisma do biu-
ra podawczego). W wyniku tego uzyskuje się podwójną korzyść: in-
teresant przychodzący do sądu w jednym miejscu zasięga informacji 
na interesujący go temat, a także składa pismo i wszelkie dokumen-
ty. Taki punkt informacyjny powinien być zlokalizowany przy wejściu 
do sądu, gdyż eliminuje to częściowo poruszanie się interesantów po 
korytarzach sądowych w poszukiwaniu sekretariatu wydziału, dzięki 
czemu większość spraw, z jakimi ludzie przychodzą do sądu, załatwia 
się w jednym miejscu.

Piąty model to biuro obsługi interesantów, które znajduje się w jed-
nym miejscu i łączy w sobie elementy biura podawczego i punktu in-
formacyjnego. Takie nowoczesne centrum obsługi interesanta wpływa 
na jakość pracy sądu. Profesjonalna informacja o sposobie wniesienia 
sprawy, wysokości opłat sądowych, a następnie ocena przez pracow-
nika biura wnoszonego osobiście przez stronę pozwu czy wniosku 
o wszczęcie postępowania nieprocesowego pod kątem formalnym zde-
cydowanie przyspiesza bieg postępowania. W takim biurze interesant 
ma do dyspozycji typowe wzory pozwów, wniosków i pism proceso-
wych oraz dostęp do wszelkich broszur informacyjnych rekomendo-
wanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości bądź przez fundacje lub 
stowarzyszenia współpracujące z wymiarem sprawiedliwości. W ta-
kim zespole pracownicy obsługujący interesantów powinni mieć moż-
liwość podglądu elektronicznych repertoriów, by informować o stanie 
konkretnej sprawy.

Wybór właściwego modelu należy do prezesów sądów, którzy 
– w zależności od wielkości sądu, rodzaju dominujących w nim spraw, 
ilości zwracanych ze względu na braki formalne pism procesowych 
oraz sytuację kadrową danej jednostki organizacyjnej wymiaru spra-
wiedliwości – podejmują odpowiednią decyzję. Zalety czwartego mo-
delu wynikają z doświadczeń Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Jak sprawnie zorganizować biuro podawcze.  
Na przykładzie Sądu Okręgowego w Świdnicy

Podstawowym sposobem komunikowania się uczestników po-
stępowania sądowego z sądem, jak i sądu z uczestnikami sporu, jest 
wysyłanie pism. Strony dostarczają pisma procesowe do sądu w dwo-
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jaki sposób: osobiście składając je w budynku sądu lub przesyłając li-
stownie. Sąd natomiast w większości wypadków podczas całego po-
stępowania sądowego kontaktuje się z uczestnikami sporu w formie 
listownej – w ten sposób doręcza im zawiadomienia, wezwania i inne 
pisma sądowe lub odpisy pism procesowych.

W celu sprawnego przyjmowania korespondencji pochodzącej od 
stron oraz jej dostarczania stronom postępowania w Sądzie Okręgo-
wym w Świdnicy utworzono w ramach Oddziału Administracyjnego 
dwie komórki, których zadaniem jest przyjmowanie korespondencji 
wpływającej do sądu, a także przygotowanie i wysyłanie korespon-
dencji do uczestników postępowania. Tymi komórkami są Biuro Po-
dawcze oraz Punkt Informacyjny, który jednak przekazuje korespon-
dencję do Biura Podawczego.

Biuro Podawcze ma obecnie dwa podstawowe zadania: przyjmo-
wanie korespondencji nadchodzącej do sądu w formie listów lub skła-
danej osobiście przez interesantów oraz przygotowanie i wysyłanie 
korespondencji, jaka wychodzi z poszczególnych wydziałów i komó-
rek sądowych do stron postępowania. Korespondencja wpływająca 
do sądu, zanim zostanie przekazana dalej do poszczególnych wydzia-
łów, sekretariatów, komórek organizacyjnych, przechodzi przez cztery 
podstawowe etapy przyjęcia jej w Biurze Podawczym.

Pierwszą czynnością wykonywaną po dostarczeniu poczty przez 
kuriera pocztowego jest sprawdzenie ilości listów rejestrowanych 
(poleconych) zgodnie z pocztowym wykazem zdawczo-odbiorczym 
listów R. Dalsze czynności określa zarządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekreta-
riatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. 
MS Nr 5, poz. 22 ze zm.). Pismo wpływające do sądu znakuje się pie-
częcią wpływu z oznaczeniem sądu i zamieszcza się adnotację za-
wierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis 
przyjmującego pismo. Jeżeli załączniki stanowią złożone w oryginale 
papiery wartościowe (np. weksle, czeki), należy to także odnotować na 
piśmie. Kopertę, w której pismo nadesłano, załącza się do pisma. Pismo 
adresowane imiennie doręcza się bez otwierania koperty. Następnym 
krokiem w procedurze przyjęcia korespondencji jest zarejestrowanie 
wpływu – poszczególnych pism, dokumentacji, akt. Obecnie w Są-
dzie Okręgowym w Świdnicy do rejestrowania wpływu koresponden-
cji z powodzeniem wykorzystywany jest program komputerowy (do 
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2000 r. wpływ rejestrowany był w książkach odbiorczych). Program 
działa na zasadzie baz danych i tworzy dla każdego sekretariatu oraz 
komórki organizacyjnej taką właśnie bazę. Pracownicy, obsługując ten 
program, wprowadzają następujące dane charakterystyczne dla okre-
ślonej przesyłki: sygnaturę akt, nazwisko i imię nadawcy, miejscowość 
nadania, a w przypadku, gdy nadawcą nie jest osoba fizyczna, nazwę 
instytucji lub podmiotu nadającego przesyłkę.

Po zakończonym procesie rejestrowania korespondencji w pro-
gramie komputerowym sporządzane są wydruki zawierające wyżej 
wymienione dane. Z wydruków tych tworzy się książki wpływu ko-
respondencji osobno dla każdego wydziału oraz komórki. Dane doty-
czące wpływu poczty przechowywane są zarówno w systemie infor-
matycznym, jak i dodatkowo na tworzonych wydrukach.

Kolejnym, ostatnim już, etapem przyjęcia korespondencji jest jej 
przekazanie przez pracowników Biura Podawczego do odpowiednich 
sekretariatów oraz komórek organizacyjnych sądu. Pocztę od pracow-
ników Biura Podawczego przyjmują kierownicy poszczególnych se-
kretariatów lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Potwierdzają oni 
odbiór korespondencji kierowanej do sekretariatów swoim podpisem 
na podstawie wydruków, o których była mowa wyżej. Podpisane wy-
druki z poszczególnych sekretariatów oraz komórek są przechowywa-
ne w Biurze Podawczym, w formie wspomnianych książek wpływu 
korespondencji.

Drugim zadaniem Biura Podawczego, które dotyczy obiegu kore-
spondencji, jest jej wysłanie do uczestników postępowania. Również 
przy wykonaniu tego zadania z powodzeniem wykorzystywany jest 
program komputerowy. W celu wykorzystania tego programu na-
leżało uzyskać zgodę urzędu pocztowego na tworzenie książek na-
dawczych listów rejestrowanych (poleconych) własnego nakładu oraz 
wprowadzić do użycia specjalne koperty, w których wysyłana jest ko-
respondencja (szczegółowe zasady nadawania korespondencji przy 
użyciu tego systemu określa zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego). 
Koperty mają ściśle określone miejsca, w których należy wpisać adres 
odbiorcy przesyłki, sygnaturę akt oraz miejsce naklejenia znaku R. 
Czynności wyżej opisane wykonywane są w sekretariatach oraz ko-
mórkach organizacyjnych sądu. Pocztowe naklejki R dostarcza urząd 
pocztowy na podstawie składanego przez sąd zamówienia. Po zaadre-
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sowaniu korespondencji oraz naklejeniu znaków R na wszystkie listy 
wyznaczona osoba z sekretariatu dostarcza je do Biura Podawczego.

Wykorzystanie programu komputerowego, wykorzystywanego do 
rejestracji korespondencji wychodzącej z sądu, polega na zeskanowa-
niu za pomocą kamery podłączonej do komputera ściśle określonych 
danych zapisanych ręcznie lub maszynowo na kopertach oraz utwo-
rzeniu wydruku z danymi o wszystkich listach z danego wydziału, 
przeznaczonych do wysyłki. Zapisywane są na nim informacje doty-
czące wszystkich listów poleconych wysyłanych z sądu i są to: imię 
i nazwisko adresata lub nazwa instytucji, dokładny adres (ulica, kod 
pocztowy, miejscowość, nazwa państwa), sygnatura akt, pocztowy nu-
mer R.

Wydruki tworzone są w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden zo-
staje na poczcie, a drugi wraca potwierdzony przez urząd pocztowy do 
sądu. Wydruk ten jest potwierdzeniem nadania przesyłek poleconych 
i jest przechowywany w biurze podawczym w formie książki nadaw-
czej. Dla każdego sekretariatu sądowego oraz komórki organizacyjnej 
sądu książka tworzona jest osobno. Ponadto na podstawie tworzonych 
książek nadawczych zgłaszane są reklamacje usług pocztowych.

Następną czynnością podejmowaną w związku z wysyłaniem ko-
respondencji z sądu jest tzw. ofrankowanie listów. Odbywa się to rów-
nież przy użyciu specjalnej maszyny do frankowania i polega na na-
biciu opłaty pocztowej o określonej wartości wraz z datownikiem na 
kopercie. W celu korzystania z takiej maszyny podpisana została z Po-
cztą Polską umowa „o nadaniu przesyłek listowych przy użyciu ma-
szyny do frankowania”. Jeśli chodzi o rozliczenie finansowe z pocztą 
za wysłane listy, to na podstawie tej umowy poczta ustawia na ma-
szynie frankującej kwotę, którą z góry przelano na jej konto za nadane 
listy przy użyciu tej maszyny.

Korzystanie z takiej maszyny oraz programu rejestrującego wpływ 
i skanującego znacznie skraca czas przyjęcia i przygotowania kore-
spondencji do ekspedycji, gdyż omijane są żmudne procesy ręczne-
go wpisywania wpływającej i wychodzącej z sądu korespondencji do 
książek odbiorczych i nadawczych, a także naklejania na każdy list 
znaczków pocztowych. Natomiast cały proces frankowania przebiega 
w sposób automatyczny, wręcz taśmowy. Zadaniem pracownika jest 
właściwa obsługa programów oraz maszyny frankującej. Nie wszyst-
kie przesyłki wychodzące z sądu są opłacane przy użyciu maszyny do 
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frankowania – chodzi tu mianowicie o paczki oraz przesyłki kurierskie 
„pocztex”. Za przesyłki tego rodzaju sąd rozlicza się w formie skredy-
towanej na podstawie faktury, jaką co miesiąc urząd pocztowy wysta-
wia za wykonane usługi (umowa z pocztą).

W ten sposób przygotowane i opłacone listy wraz z wydrukami 
zostają przekazane kurierowi, który codziennie je odbiera z siedziby 
sądu. Dowóz i odbiór korespondencji do i z siedziby sądu możliwy 
jest dzięki podpisaniu w maju 2005 r. umowy na tę właśnie usługę 
z urzędem pocztowym (do maja 2005 r. korespondencję odbierał oraz 
nadawał pracownik sądu w siedzibie urzędu pocztowego).

Docelowym modelem jest stworzenie takiego systemu przekazy-
wania wpływającej korespondencji, aby pismo procesowe wpływające 
do sądu w ciągu jednej godziny było zaewidencjonowane w systemie 
informatycznym z możliwością podglądu przez kierownika sekreta-
riatu. Ma to szczególne znaczenie dla pism terminowych, a zwłaszcza 
pism procesowych, które mają być rozpatrzone na rozprawie. Jest to 
możliwe w przypadku rozbudowy istniejącego programu komputero-
wego i uruchomienia go na bazie wewnętrznej elektronicznej poczty 
sądowej.

Wnioski końcowe
Dobrze zorganizowane biuro podawcze i biuro obsługi interesan-

tów jest bardzo ważnym elementem pracy każdego sądu i ma duży 
wpływ na pracę sędziego. Sędzia sprawny, który szybko i skutecznie 
załatwia sprawy w rozsądnym czasie, może działać tylko w takim są-
dzie, gdzie interesant ma podaną profesjonalną informację o sposobie 
wniesienia sprawy, wysokości opłat sądowych, ilości przedkładanych 
załączników itd. Ponadto w takim sądzie biuro podawcze musi być ak-
tywne i dokonywać weryfikacji pism składanych osobiście przez stro-
ny pod kątem braków formalnych, dzięki czemu sędzia od razu może 
kierować sprawy do merytorycznego rozstrzygnięcia, a nie wzywać 
interesanta do uzupełnienia braków formalnych. Od dobrej organiza-
cji pracy w sądzie zależy późniejszy bieg postępowania w sprawach 
i szybkość tego postępowania.



18

Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk

Wizerunek sądu – gadżety mile 
widziane

Ryszarda Stasiak1

Od 2002 r. wzrosły nakłady na sądownictwo. Pozwalają one na 
stopniową zmianę warunków pracy sądów, a i sami sędziowie oraz 
pracownicy administracyjni w coraz większym stopniu widzą potrze-
bę profesjonalnego podejścia do obsługi interesantów. Efektem tych 
zmian jest większa sprawność organizacyjna sądownictwa, wyższy 
poziom pracy i wyższy poziom obsługi interesantów. Trzeba przyznać, 
że w tym zakresie zrobiono już wiele. Prawie we wszystkich sądach 
powstały punkty obsługi interesantów, w których pracują specjalnie 
przeszkoleni pracownicy. Coraz bardziej skomplikowane przepisy 
prawa i procedury, zawiłe formularze nie są zrozumiałe dla przecięt-
nego obywatela. Jak w tej sytuacji ma on sobie radzić w sądzie? Co sąd 
może zrobić, aby mu to ułatwić?

W Sądzie Rejonowym w Płońsku podjęto szereg drobnych działań, 
które razem ze wzrostem kompetencji i profesjonalizmu pracowników 
tworzą nową jakość obsługi klientów.
1)  W 2006 r. opracowano i wydano 

broszurę informacyjną o sądzie. 
Zawiera ona zwięzłe dane o właś-
ciwości sądu, jego wydziałach, 
strukturze. Informuje o godzinach 
przyjęć interesantów, numerach 
telefonów, a także o wielu insty-
tucjach z sądem współpracujących 
(prokuraturze, komorniku sądo-
wym)2;

Zdjęcie Nr 1.

1  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku.
2  Zdjęcie Nr 1.
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2)  Opracowano i zamówiono tzw. „smycze” 
dla pracowników z napisem „Sąd Rejono-
wy”. Oprócz tego, że noszący je pracownicy 
nie są anonimowi i są dobrze widoczni, to 
służą one także do zawieszania identyfika-
torów1;

3)  Wydrukowano kartki z adresem sądu, nu-
merami telefonów oraz numerami kont ban-
kowych. Bloczki z tymi kartkami znajdują 
się w każdym sekretariacie oraz w każdej 
sali rozpraw. Są one wręczane interesantom 
w przypadku zobowiązania ich do wpłacenia zaliczki, opłaty są-
dowej lub grzywny na konto Sądu2;

4)  Wydrukowano kartki z informacją o terminie rozprawy. Bloczki 
z takimi kartkami znajdują się w każdej sali rozpraw. W przypad-
ku odroczenia rozprawy z podaniem terminu protokolant wpisuję 
datę i godzinę nowej rozprawy oraz numer sali rozpraw i wręcza 

tę kartkę stronom3;
5)  Wydrukowano obwolutę z napisem: „Sąd Rejonowy w Płońsku”. 

Obwoluta znakomicie podkreśla wagę dokumentów w niej zawar-
tych, np. w przypadku aktu powołania kuratorów sądowych, po-
dziękowań dla ławników ustępującej kadencji czy podziękowań 
dla pracowników z okazji nagród jubileuszowych4;

1  Zdjęcie Nr 2.
2  Zdjęcie Nr 3.
3  Zdjęcie Nr 4.
4  Zdjęcie Nr 5.

Zdjęcie Nr 2.

Zdjęcie Nr 3. Zdjęcie Nr 4.
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6)  Na plastikowych obwolutach wydrukowano nazwę, adres i tele-
fony sądu. Będą w nich wydawane stronom orzeczenia sądu (wy-
roki, postanowienia). Z jednej strony powinno to uświadamiać in-
teresantom, że orzeczenie sądu to dokument, do którego należy 

podchodzić z szacunkiem, a z drugiej strony dane (adres i telefon) 
sądu mogą okazać się przydatne;

7)  Wydrukowano wizytówkę Sądu: adres, adres poczty elektronicz-
nej, numery telefonów, NIP Sądu. Wizytówka służy osobom doko-
nującym zakupów, zamówień publicznych1.

Wszystkie wymienione „gadżety”, choć drobne i niekosztowne, 
budują nowy, profesjonalny i nowoczesny wizerunek sądu. Wpływa-
ją przez to na podniesienie jego autorytetu.

1  Zdjęcie Nr 6.

Zdjęcie Nr 5. Zdjęcie Nr 6.
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Sądy i ich pracownicy 
–  zarządzanie i organizacja 
pracy

Ocena pracowników sądowych
Ryszarda Stasiak, Zofia Chojnowska1

Podstawą sprawnego działania sekretariatów sądowych jest dobrze 
wyszkolona, na wysokim poziomie kadra urzędnicza. Obecnie obo-
wiązująca ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratu-
ry (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) zobowiązuje prezesów do zatrud-
niania najlepszych pracowników – w drodze konkursu. Na rekrutacji 
nie kończy się jednak proces doskonalenia umiejętności kadry urzęd-
niczej. Chodzi tu o ciągłe nabywanie wiedzy merytorycznej w trak-
cie odbywania stażu urzędniczego, umiejętności właściwej obsługi 

1  Ryszarda Stasiak – prezes Sądu Rejonowego w Płońsku; Zofia Chojnowska – kierow-
niczka administracyjna Sądu Rejonowego w Płońsku.
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interesantów i współpracy z zespołem. Zatem proces kształcenia ka-
dry urzędniczej nie jest procesem jednorazowym, ale ciągłym. Tak jak 
sędzia nie może poprzestać na wiedzy raz zdobytej, tak dla rozwoju 
osobistego pracownika konieczne jest ciągłe doskonalenie różnorod-
nych umiejętności. Umiejętności te, przesądzające o wysokim poziomie 
urzędników sądowych, powinny być poddawane okresowym ocenom 
pracowników sądu. Zgodnie z art. 8 ustawy o pracownikach sądów 
i prokuratury oceny takiej dokonuje prezes sądu na podstawie opinii 
bezpośredniego przełożonego i komisji kwalifikacyjnej, powoływanej 
przez prezesa. Pracownik może złożyć sprzeciw do prezesa w ciągu 7 
dni od dnia doręczenia oceny.

Przyjęte w ustawie rozwiązania należy uznać za niewłaściwe. Oce-
ny pracowników powinien dokonywać bezpośredni przełożony. 
Dokonanie przez prezesa profesjonalnej oceny pracownika w sądzie, 
w którym zatrudnionych jest np. kilkuset urzędników, jest praktycznie 
niemożliwe. Ponadto z ustawy wynika, że od oceny dokonanej przez 
prezesa przysługuje sprzeciw do ... prezesa. Zatem pracownik nie ma 
właściwie możliwości odwołania się do innej osoby niż dokonująca 
oceny (mogłaby to być np. komisja złożona z prezesa, wiceprezesa, 
a przede wszystkim kierownika działu kadr czy kierownika oddziału 
administracyjnego w mniejszych sądach).

Przepisy wspomnianej ustawy mogą stać się zaczątkiem rozwoju 
i kształtowania polityki personalnej w sądzie. Podstawą tego rozwo-
ju jest jednak budowa działów kadr w większych sądach, złożonych 
z profesjonalistów, którzy mają umiejętności w dziedzinie zarządzania 
zasobami ludzkimi (HR – human resources), czy też zatrudnienie takich 
specjalistów w mniejszych sądach. Nikt bowiem nie szkoli obecnie sę-
dziów, prezesów czy przewodniczących wydziałów w zakresie naby-
cia takich umiejętności. Zadania te nie powinny również w przyszłości 
obciążać sędziów, ale właśnie oddziały kadr.

Obecne przepisy jednak zadania z zakresu zatrudniania i oceniania 
kadry urzędniczej powierzają sędziom – prezesom sądów. Choć nie zo-
stało wydane rozporządzenie w tej kwestii, można pokusić się o stwo-
rzenie własnego regulaminu dokonywania ocen pracowników1. 

1  Po oddaniu publikacji do druku ukazało sie odpowiednie rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 10.12.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania 
przy dokonywaniu ocen kwalifikowanych urzędników i innych pracowników sądów 
i prokuratury (Dz.U. Nr 247, poz. 1838).
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Należy wyraźnie podkreślić, że ocena pracowników ma służyć przede 
wszystkim rozwojowi pracowników, poznaniu ich mocniejszych i słab-
szych stron, rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych, a nie straszeniu czy 
podważaniu ich poczucia wartości. Za najważniejsze cele oceny uznaje 
się te o charakterze1:
–  administracyjnym (tj. wykorzystywanie wyników do kształtowa-

nia polityki personalnej),
–  informacyjnym (tj. dostarczanie danych o pracy pracowników in-

stytucji),
–  motywacyjnym (tj. dostarczanie pracownikom informacji zwrot-

nej, która powinna motywować do rozwoju i doskonalenia umie-
jętności).

Niezwykle istotne w budowaniu skutecznego systemu oceniania 
jest przestrzeganie podstawowych zasad:
1)  zasady systemowości – poszczególne elementy systemu oceniania 

powinny być wzajemnie spójne, a cały system oceniania wkompo-
nowany w proces zarządzania zasobami ludzkimi;

2)  zasady systematyczności – ocenianie powinno mieć stały charak-
ter;

3)  zasady powszechności – ocenie podlegają wszystkie osoby za-
trudnione;

4) zasady elastyczności – dostosowywanie kryteriów i technik oce-
niania do konkretnej sytuacji;

5) zasady konkretności – jasne i powiązane z wykonywaną pracą 
kryteria oceniania;

6) zasady jawności – oceniani pracownicy powinni być zaznajomieni 
z celami, kryteriami i procedurą oceniania;

7) zasady prostoty – system oceniania powinien być zrozumiały dla 
wszystkich osób uczestniczących w procesie oceniania.

W Sądzie Rejonowym w Płońsku przeprowadzaniu oceny służy 
„arkusz oceny pracownika” odpowiadający stanowisku, na którym 
zatrudniony jest oceniany pracownik. Arkusz oceny składa się z czte-
rech części. Pierwsza część zawiera dane osobowe dotyczące pracow-
nika, jego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, stanowiska pracy. 

1  Por. H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału 
ludzkiego organizacji, Warszawa 2006; A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Strategie – procesy – metody, Warszawa 2007; A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w fir-
mie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Warszawa 2000.
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Druga część zawiera charakterystykę pracy ocenianego – informację 
o karach i wyróżnieniach. Obie części wypełnia kierownik oddziału 
administracyjnego. W trzeciej części zawarta jest ocena pracownika 
(w skali od 1 do 4) wedle listy kryteriów umieszczonych w odpowied-
niej tabeli (zob. informacje nt. kryteriów niżej). Część czwarta zawiera 
ogólną ocenę pracownika, wnioski wynikające z oceny oraz zalecenia 
dotyczące doskonalenia i rozwoju zawodowego. Część trzecią i czwar-
tą wypełnia osoba oceniająca. 

Najważniejszą częścią procesu oceniania jest rozmowa oceniająca, 
którą przeprowadza oceniający z pracownikiem, po wypełnieniu 1 i 2 
części arkusza ocen. Do rozmowy tej obie strony powinny się dobrze 
przygotować. Zarówno oceniany, jak i oceniający powinni znać jej cele. 
W Sądzie Rejonowym w Płońsku przy dokonywaniu oceny kwalifika-
cyjnej pracownika uwzględnia się w szczególności:
1)  kwalifikacje i umiejętności zawodowe wynikające z posiadanego 

wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz pogłębiania wie-
dzy fachowej;

2)  aktywność zawodową, jakość, terminowość i rezultaty wykony-
wania powierzonych zadań;

3)  przestrzeganie zasad praworządności, właściwego stosunku do 
interesantów, zwierzchników i współpracowników;

4)  zdyscyplinowanie, obowiązkowość i odpowiedzialność;
5)  inicjatywę, samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy.

Przy ocenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierow-
niczych uwzględnia się ponadto:
1)  zdolności organizatorskie i kierownicze ze szczególnym uwzględ-

nieniem współdziałania z zespołem, planowania organizacji za-
dań i koordynacji pracy zespołu, oddziaływania na podległych 
pracowników i motywowania ich do podnoszenia kwalifikacji;

2)  inicjatywę, samodzielność, umiejętność trafnego i szybkiego po-
dejmowania decyzji, obiektywizm w ocenie podległych pracowni-
ków i samego siebie;

3)  konsekwencję w postępowaniu oraz zdolność przewidywania 
skutków podejmowanych decyzji i działań.

Oceny pracowników mają decydujące znaczenie dla racjonaliza-
cji polityki personalnej. Każda bowiem decyzja personalna, dotyczą-
ca konkretnego pracownika, w zależności od potrzeb organizacji, po-
winna być poprzedzona oceną jego wiedzy, umiejętności, zdolności, 
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postaw i efektów pracy. Wyniki ocen pracowników stanowią cenne 
źródło informacji dla kierownictwa sądu o potencjale tkwiącym w za-
sobach ludzkich oraz o problemach z obszaru zarządzania zasobami 
ludzkimi. 

Oceny pracowników podsumowują dany okres i są najczęściej rozli-
czeniem pracownika przede wszystkim z efektów jego pracy. Powinny 
uwzględniać również takie zachowania, które wpływają na atmosferę 
pracy, współpracę i wzajemną pomoc. Podstawą prowadzonej polityki 
personalnej Sądu Rejonowego w Płońsku jest dokładne rozpoznanie 
stanu zasobów ludzkich, czyli posiadanie informacji o wiedzy, umie-
jętnościach, możliwościach i wynikach pracy własnych pracowników.

W Sądzie Rejonowym w Płońsku dla osób oceniających – prezesa, 
wiceprezesa, przewodniczących wydziałów, głównej księgowej, kie-
rownika oddziału administracyjnego – zorganizowano szkolenie na 
temat ocen pracowników przeprowadzone przez specjalistkę z zakre-
su zarządzania dr Eleonorę Kuczmera-Ludwiczyńską. Ponadto planowa-
ne jest w tej dziedzinie, a w szczególności na temat rozmowy oceniają-
cej, szkolenie dla wszystkich pracowników.

Regulamin systemu okresowego oceniania 
pracowników Sądu Rejonowego w Płońsku1

§ 1. Zgodnie z art. 8 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury 
(Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) w Sądzie Rejonowym w Płoń-
sku stosowany jest system okresowego oceniania pracowników.

§ 2. Celem systemu okresowego oceniania pracowników jest:
1.  Dostarczenie pracownikom informacji o ocenie ich efektywności 

na zajmowanych stanowiskach. 
2.  Przygotowywanie i realizacja planów działań mających na celu 

poprawę efektywności pracy pracowników. 
3.  Planowanie rozwoju zawodowego i szkolenia pracowników. 
4.  Planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju dla wyróżniają-

cych się pracowników. 
5.  Racjonalizacja polityki kadrowej w zakresie szkolenia, przegru-

powywania, awansowania i wewnętrznego ruchu kadrowego 
pracowników. 

1  Jest to kolejna wersja regulaminu opracowana na podstawie doświadczeń zdoby-
tych podczas przeprowadzanych wcześniej ocen pracowników. 
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6.  Tworzenie rezerwy kadrowej. 
7.  Optymalizacja struktury i stanu zatrudnienia.
§ 3. Systemowi okresowego oceniania podlegają wszyscy pracow-

nicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
§ 4. 1. Ocena pracownika dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 

dwa lata, z wyjątkiem przypadków, o których jest mowa w ust. 6–8.
2.  Ocena dotyczy ostatnich dwudziestu czterech miesięcy poprze-

dzających ocenianie, za wyjątkiem przypadków, o których jest 
mowa w ust. 6–8.

3.  Prezes sporządza i koordynuje wykonanie corocznego harmo-
nogramu przeprowadzania ocen pracowników w poszczegól-
nych komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Płońsku.

4.  Pracownik jest każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 
dwutygodniowym, informowany o terminie przeprowadzenia 
oceny.

5.  Bezpośredni przełożony planuje terminy przeprowadzenia ocen 
podległych pracowników. Terminy te zobowiązany jest podać 
do wiadomości pracownika każdorazowo z wyprzedzeniem co 
najmniej dwutygodniowym.

6.  Nowo zatrudniony pracownik podlega ocenie przed terminem 
zakończenia okresu próbnego lub okresu, na jaki była zawarta 
pierwsza umowa o pracę. Drugiej ocenie podlega po upływie 
jednego roku od daty sporządzenia pierwszej oceny.

7.  Ocena może być przeprowadzona w każdym czasie w przypad-
ku, gdy zaistniały szczególne, uzasadniające to okoliczności. De-
cyzję w tej sprawie podejmuje prezes.

8.  Ocena może być również przeprowadzona na wniosek pracow-
nika, zgłoszony do prezesa za pośrednictwem bezpośredniego 
przełożonego, gdy zaistniały szczególne, uzasadniające to oko-
liczności. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezes.

§ 5. 1. Oceny są przeprowadzane na podstawie arkusza oceny pra-
cownika odpowiadającego stanowisku, na którym zatrudniony jest 
oceniany pracownik. 

2.  Za wypełnienie części 1 i 2 arkusza oceny pracownika odpowia-
da komórka kadrowa. Pozostałe części arkusza wypełnia odpo-
wiednio oceniający i pracownik oceniany. 

3.  Wypełniony arkusz oceny pracownika powinien być podpisany 
przez oceniającego.
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4.  Fakt zapoznania się z oceną pracownik potwierdza pisemnie na 
arkuszu oceny, na którym może również zgłosić swoje zastrze-
żenia, uwagi i wnioski. 

5.  Zgłoszenie uwag, zastrzeżeń i wniosków, o których mowa 
w ust. 4, nie jest równoznaczne z podjęciem procedury odwo-
ławczej opisanej w § 8 niniejszego regulaminu. 

6.  Wzory arkuszy ocen wraz z odpowiadającymi im opisowymi 
skalami ocen stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego regu-
laminu.

§ 6. 1. Oceny dokonuje prezes, biorąc pod uwagę opinię bezpośred-
niego przełożonego i komisji kwalifikacyjnej, powoływanej przez pre-
zesa. 

2. Przeprowadzenie pełnej oceny wymaga wypełnienia arkusza 
oceny i przeprowadzenia z ocenianym pracownikiem rozmowy 
podsumowującej, w trakcie której pracownikowi zostaje przed-
stawiona jego ocena wraz z wynikającymi z niej wnioskami.

§ 7. Ocenianie pracowników przeprowadzane jest z uwzględnie-
niem zasad: 

1.  Okresowości, czyli oceniania pracowników na podstawie obser-
wacji ich pracy, zachowań i dokumentów z całego podlegające-
go ocenie okresu. 

2.  Jawności, czyli udostępnienia pracownikom kryteriów, narzędzi 
i procedur oceniania oraz ich ocen indywidualnych. 

3.  Rzetelności, czyli oceniania pracowników wyłącznie ze wzglę-
du na kryteria zawarte w narzędziach oceny i odrzucenie przez 
oceniających wszelkich emocji, które mogłyby wywierać wpływ 
na obiektywizm ich oceny. 

§ 8. 1. Pracownik, który nie zgadza się z treścią oceny, może wnieść, 
za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, sprzeciw do Prezesa 
Sądu. 

2.  Sprzeciw można wnieść w ciągu siedmiu dni od daty zapozna-
nia się z oceną. 

3.  Prezes Sądu może uwzględnić sprzeciw i zmienić treść oceny. 
4.  Prezes Sądu informuje pisemnie zainteresowanego pracownika 

o treści wydanego orzeczenia.
5.  Prezes może wydać orzeczenie o: 

a) utrzymaniu w mocy zaskarżonej oceny, 
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b)  uchyleniu oceny w całości i nakazaniu przeprowadzenia 
ponownej oceny, w wyznaczonym terminie, na podstawie 
ujawnionych faktów, zdarzeń i okoliczności, 

c)  uchyleniu oceny w określonej części i nakazaniu przeprowa-
dzenia, w wyznaczonym terminie, ponownej oceny w uchy-
lonej części, w oparciu o wszystkie ujawnione fakty, zdarze-
nia i okoliczności. 

6. Orzeczenie Prezesa Sądu jest ostateczne.
§ 9. 1. Wypełniony arkusz oceny pracownika jest dokumentem ka-

drowym i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o ochronie da-
nych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

2.  Arkusz oceny pracownika włączany jest do akt osobowych pra-
cownika. 

3.  W przypadku wydania ponownej oceny w trybie odwoławczym 
do akt osobowych włącza się ocenę ostateczną.

§ 10. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.9.2007 r. 
2.  Załączniki wymienione w § 5 ust. 6 stanowią integralną część 

niniejszego Regulaminu.

Prace dyplomowe urzędników 
sądowych
Ryszarda Stasiak1

Od urzędników sądowych wymagamy coraz wyższych umiejętno-
ści. Przepisy znowelizowanej ustawy o pracownikach sądów i proku-
ratury2 wymagają, aby urzędnik sądowy ukończył co najmniej studia 
pierwszego stopnia i uzyskał tytuł zawodowy. Tych, którzy nie mają 
odpowiedniego wykształcenia, przepisy zobowiązują do uzupełnienia 
wykształcenia w ciągu 10 lat od chwili wejścia ustawy w życie.

1  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku.
2  Art. 2 pkt 5 ustawy z 18.12.1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.).
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Już teraz jednak urzędnicy sądowi są jedną z najliczniejszych grup 
zawodowych, podnoszących swoje kwalifikacje na studiach zaocz-
nych lub podyplomowych. Przepisy nie wymagają i nie wskazują, ja-
kie kierunki studiów urzędnicy powinni skończyć, a ukończenie przez 
nich jakichkolwiek studiów, niezwiązanych z pracą w sądzie, stawia 
pod znakiem zapytania przydatność zdobytej wiedzy w trakcie wy-
konywanej pracy. Jednakże wielokrotnie urzędnicy wybierają kierunki 
studiów, które wzbogacają ich praktyczne umiejętności, jak np. za-
rządzanie, administracja publiczna, rachunkowość i księgowość w jed-
nostkach budżetowych. Wielokrotnie też na podstawie sądowej prak-
tyki piszą swoje prace dyplomowe. Można zatem śmiało stwierdzić, 
że po raz pierwszy w historii powstaje o sądownictwie i w związku 
z sądownictwem tak wiele opracowań.

Pomysł wykorzystania tych opracowań wydaje się ze wszech miar 
uzasadniony. Po stworzeniu pewnej bazy danych, skupiających prace 
dyplomowe, można byłoby wykorzystać je m.in. w procesie kształce-
nia przyszłych urzędników sądowych, czy też choćby do wymiany do-
świadczeń z różnych sądów. Z czasem będą one stanowić doskonałą 
podstawę do badań nad historią i organizacją sądownictwa. Będą rów-
nież dowodem dokonujących się zmian w warunkach pracy sądów. 
Prace urzędników sądowych mają ponadto niewątpliwie ten walor, że 
łączą wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną zdobytą w ciągu wielu 
lat pracy.

Bazę danych można byłoby stworzyć na poziomie sądów apelacyj-
nych lub w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych 
i Prokuratury, w którym urzędnicy mają być szkoleni. Do stworzenia 
takiej bazy wystarczyłoby przekazywanie informacji o pracy przez 
osoby kończące studia do określonego administratora. Jako początek 
tej bazy wskazuję prace dyplomowe pracowników Sądu Rejonowego 
w Płońsku:
1)  Anna Miedzik, była główna księgowa Sądu, „Specyfika rachunko-

wości jednostek sądownictwa powszechnego” (amiedzik@wp.pl);
2)  Zofia Chojnowska, kierownik administracyjny Sądu, „Istota funkcji 

personalnej na przykładzie Sądu Rejonowego w Płońsku” (adm@
plonsk.sr.gov.pl);

3)  Katarzyna Derkacz, starszy sekretarz sądowy, „Społeczno-prawne 
uwarunkowania działalności Sądu Rejonowego w Płońsku” (cy-
wilny@plonsk.sr.gov.pl);
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4)  Małgorzata Frankowska, starszy sekretarz sądowy, „Organizacja 
czasu pracy” (grodzki@plonsk.sr.gov.pl).

Wszystkie prace dostępne są w formie internetowej i można je 
otrzymać po kontakcie pod wskazanymi adresami.

Organizacja archiwum zakładowego
Ryszarda Stasiak, Monika Bielska1

Archiwum zakładowe jest ostatnim ogniwem pracy sądu. Przez 
dziesięciolecia archiwa traktowane były rzeczywiście w dosłownym 
sensie jako ostatnia – nieistotna z punktu widzenia pracy sądu – ko-
mórka organizacyjna. Ostatnia także pod względem przeprowadza-
nych remontów, porządkowania akt, liczby pracowników archiwum, 
a także ich wykształcenia. Pomieszczenia archiwów nie były remon-
towane od dziesięcioleci, zawilgocone, zagrzybione, przez dziesiątki 
lat nie przeprowadzano brakowania2 dokumentów (w szczególności 
administracyjnych i finansowych) i przekazywania akt do Archiwum 
Państwowego.

 Od pewnego czasu w zarządzaniu sądami zmieniło się podejście 
także do tej komórki organizacyjnej. Archiwum zaczyna być traktowa-
ne jak pełnoprawny element pracy sądu, a jego rola jest coraz bardziej 
widoczna i doceniana. Jak jednak nadrobić w krótkim czasie dziesię-
cioletnie zaniedbania, nie tylko w sensie materialnym (remonty archi-
wów, przygotowanie odpowiednich pomieszczeń), organizacyjnym 
(sprawne przekazywanie akt z wydziałów do archiwum i wypożycza-
nie akt z archiwum), ale i mentalnym (ciągle pokutuje przekonanie, 
że archiwum – niejednokrotnie mieszczące się w piwnicy, jest nieistot-

1  Ryszarda Stasiak – prezes Sądu Rejonowego w Płońsku; Monika Bielska – archiwistka 
Sądu Rejonowego w Płońsku. 

2  Brakowanie jest to wydzielanie i przekazywanie na makulaturę tej części doku-
mentacji niearchiwalnej (dokumentacji nieprzekazywanej do Archiwum Państwowego), 
której okres przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami minął.



31

Część II.  Sądy i ich pracownicy – zarządzanie i organizacja pracy

nym elementem pracy sądu, bo przecież sprawa już się zakończyła). 
Jak przygotować archiwa sądowe do prowadzenia ich w systemie in-
formatycznym, co może się stać już w przeciągu kilku lat.

Nasze doświadczenia
Archiwum Sądu Rejonowego w Płońsku jeszcze kilka lat temu 

mieściło się w piwnicach pod budynkiem użytkowanym przez Sąd 
(odpadające tynki, woda stojąca na podłodze, wilgoć, grzyb, brak 
wentylacji). Ponadto dla potrzeb archiwum zostało zaadaptowane po-
mieszczenie w budynku Urzędu Miasta, również w złym stanie tech-
nicznym, oraz jeden ze stojących na dziedzińcu garaży, pozbawiony 
zabezpieczeń. Prace nad porządkowaniem archiwum zapoczątkowano 
w 2001 r. Zaczęto je od pobieżnego uporządkowania akt, co pozwo-
liło przystąpić do brakowania. W pierwszym i drugim roku do bra-
kowania akt zatrudniani byli, oprócz osoby pracującej w archiwum, 
także pracownicy każdego wydziału, bowiem ogrom prac do wykona-
nia przerastał możliwości jednej czy dwóch osób. W pierwszych latach 
uporządkowano zatem najstarsze zbiory archiwalne, przekazując wie-
le metrów bieżących akt do zniszczenia i do Archiwum Państwowego. 
Dopiero wówczas możliwe było przystąpienie do remontu pomiesz-
czeń przeznaczonych na archiwum. W piwnicach sądu przystosowa-
no pomieszczenia na ten cel, położono w nich nowe tynki, założono 
okna z wentylacją i kratami, założono system ostrzegania o włamaniu 
i przeciwpożarowy.

W 2003 r. zadanie prowadzenia archiwum powierzono już jednej 
osobie, zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin, która została skiero-
wana i ukończyła kurs archiwalny I stopnia. Tylko ta osoba ma dostęp 
do archiwum i pełnię uprawnień do zarządzania zasobami archiwal-
nymi, ale, co za tym idzie, także pełną odpowiedzialność (zapobiega to 
powstawaniu nieładu w archiwum, który jest nieunikniony, gdy mają 
tu dostęp różne osoby). Oczywiście, w razie urlopu czy choroby archi-
wistkę zastępuje inny pracownik. Od 2003 r. przez cały czas, do chwili 
obecnej, do pracy w archiwum kierowani są stażyści. Oni to (ciągle mi-
nimum trzy osoby), pod kierunkiem archiwisty porządkują akta.

W 2005 r. w archiwum założono telefon i ustawiono komputery. 
Zbiegło się to z zakupieniem przez Sąd pod koniec 2005 r. programu 
informatycznego Archsys firmy Kom-Prom. Zarówno archiwista, jak 
i odpowiedzialni za archiwizację akt pracownicy wydziałów, zostali 
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przeszkoleni w zakresie obsługi tego programu. Spisywanie akt do ar-
chiwum podręcznego w wydziałach odbywa się już za pomocą tego 
systemu. Jednocześnie stażyści, w pomieszczeniach archiwalnych, 
przy użyciu komputerów, systematycznie wprowadzają dane do pro-
gramu. Celem tej mrówczej pracy jest wpisanie wszystkich akt do sy-
stemu komputerowego, co stworzy elektroniczną bazę danych – spis 
wszystkich akt znajdujących się w archiwum. Tworzenie bazy odbywa 
się w ten sposób, że stażyści wpisują akta do systemu, począwszy od 
najstarszych, natomiast spisy najnowszych akt przekazywanych do ar-
chiwum sporządzane są już w formie elektronicznej.

Równolegle do tych czynności w 2006 r. archiwistka ukończyła 
kurs archiwalny II stopnia. Na kurs I stopnia (zorganizowany przez 
Sąd Okręgowy tylko dla pracowników sądów) zostali także skierowa-
ni wytypowani pracownicy z każdego wydziału oraz kierowniczka 
oddziału administracyjnego, która nadzoruje archiwum zakładowe. 
Polepszyło to współpracę między wydziałami sądu a archiwistką. Pra-
cownicy, odpowiedzialni w wydziałach za przekazywanie akt do ar-
chiwum i za współpracę z archiwum, mają obecnie większy zasób wie-
dzy, nie popełniają błędów, rozumieją i sami przestrzegają wymagań 
dotyczących archiwizacji akt. Archiwistka i kierowniczka oddziału 
administracyjnego Sądu pogłębiają swą wiedzę również w czasie kon-
ferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji 
Wymiaru Sprawiedliwości we Wrocławiu1.

„Piętą achillesową” sądowych archiwów zakładowych jest porząd-
kowanie akt z zakresu księgowości i administracji. W chwili obecnej 
w sądzie nie ma żadnych zaległości w archiwizowaniu dokumentów 
księgowych i administracyjnych. Zostały one uporządkowane, pose-
gregowane i przekazane odpowiednio do zniszczenia lub Archiwum 
Państwowego. 

Do połowy 2007 r. prace porządkowe w archiwum zostały zakoń-
czone. Wszystkie akta są uporządkowane i wpisane do systemu pro-
wadzonego w formie elektronicznej. Na bieżąco prowadzone jest 
spisywanie akt w wydziałach (z uwagi na szczupłość miejsca w sekre-
tariatach odbywa się ono przeciętnie raz na trzy miesiące), przekazy-
wanie akt do archiwum zakładowego, brakowanie akt i przekazywanie 
akt do Archiwum Państwowego. Akta kategorii „A”, które przekazane 

1  Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości we Wrocławiu, 
ul. Podwale 30, www.saws.org.pl, saws@saws.org.pl.
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będą do Archiwum Państwowego za kilka lub kilkanaście lat, muszą 
być w dalszym ciągu przechowywane w archiwum sądu. Już teraz jed-
nak ułożono je w sposób zgodny z wymaganiami w tym zakresie (akta 
ponumerowane, pozbawione metalowych części, poukładane w opisa-
nych teczkach) i zapakowano w bezkwasowe kartony.

Archiwum zorganizowane jest w ten sposób, że w każdym wydzie-
lonym pomieszczeniu archiwum znajdują się akta z innego wydziału. 
Informuje o tym napis na drzwiach zewnętrznych. Umożliwia to szyb-
ką orientację osób obsługujących archiwum co do miejsca przechowy-
wania akt. W każdym pokoju archiwum znajduje się biurko, kompu-
ter, niszczarka. W archiwum założono również telefon, podłączony do 
sieci wewnętrznej, który w kapitalny sposób ułatwia komunikację po-
między wydziałami a archiwum. 

Dzięki uporządkowaniu akt, możliwości ich automatycznego wy-
szukiwania w systemie informatycznym i dzięki temu, iż telefony 
znajdują się również w salach rozpraw, akta potrzebne podczas roz-
prawy, a znajdujące się w archiwum, już za pięć minut mogą znaleźć 
się na sędziowskim stole, co pozwala uniknąć odraczania rozprawy 
z powodu braku potrzebnych dokumentów. 

Archiwum zakładowe nie powinno być traktowane jak skład staro-
ci i niepotrzebnych przedmiotów. Należy zadbać o uporządkowanie 
zbiorów, a ze wszech miar pożądane jest prowadzenie spisu akt i do-
kumentów przechowywanych w archiwum w formie elektronicznej. 
Ułatwia to pracę nie tylko archiwiście, sekretarzom sądowym (często 
zdarza się, że interesanci, np. w sprawach spadkowych, nie znają syg-
natury akt, a po wprowadzeniu wszystkich akt do systemu umożliwia 
on wyszukanie akt po nazwisku w ciągu kilku minut), ale także sę-
dziemu. Skraca to czas oczekiwania interesantów na informację o spra-
wie nawet dawno zakończonej, której bliższych danych nie są w stanie 
podać (sygnatura akt, czas prowadzenia i zakończenia sprawy). Nie 
zapominajmy również, że archiwa sądowe są źródłem wiedzy na te-
mat naszego społeczeństwa i kraju, źródłem wiedzy o naszej historii.
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Program informatyczny do pracy 
w archiwum – archsys 

Dariusz Pniewski1

Spraw w sądach z roku na rok jest coraz więcej. Również archiwa 
zakładowe sądu borykają się z ciągle zwiększającą się ilością spraw, 
ich sprawnym ewidencjonowaniem, wypożyczaniem, brakowaniem 
i przekazywaniem do Archiwum Państwowego. Rozwiązaniem tego 
problemu i ułatwieniem dla pracowników archiwum (jak również dla 
pozostałych pracowników wydziałów zajmujących się przekazywa-
niem akt do archiwum) może być wprowadzenie systemu informa-
tycznego. Dzięki wprowadzeniu programu Archsys firmy Kom-Pro do 
Sądu Rejonowego w Płońsku w grudniu 2005 r. zmieniła się tu organi-
zacja pracy archiwalnej. 

Program ten działa sieciowo i został zainstalowany w każdym wy-
dziale w jednym komputerze oraz w kilku komputerach w archiwum. 
Za całość pracy archiwum i programu informatycznego odpowiedzial-
na jest archiwistka, która w tym ostatnim zakresie uzyskuje również 
pomoc od informatyka sądu. Odpowiedzialność za współpracę z ar-
chiwum przypisano także po jednej osobie w każdej komórce organi-
zacyjnej. Podstawową zaletą programu jest to, że pracownicy każde-
go wydziału mogą sami (po jednorazowym szkoleniu), we własnych 
wydziałach, w komputerach, w których został zainstalowany program 
archiwalny, dokonać spisywania akt wydziałowych do archiwum za-
kładowego włącznie ze spisami zdawczo-odbiorczymi. Dzięki temu, 
że program działa sieciowo, pracownicy wydziałów nie mają potrzeby 
schodzenia do archiwum, a spisywanie akt odbywać się może w ich 
komórkach organizacyjnych.

Istotną funkcją programu Archsys jest możliwość przypisania 
uprawnień dla każdego z użytkowników systemu. Możliwość taką 
daje opcja Parametry\Hasła – Identyfikacja Użytkowników, którą mo-
żemy modyfikować, kiedy tylko zechcemy. Do dyspozycji mamy kilka 
rodzajów uprawnień, takich jak: zawieszony, informatyk, użytkow-
nik, super użytkownik, administrator i dział – wprowadzanie danych. 

1  Informatyk Sądu Rejonowego w Płońsku.
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Przyznane uprawnienia powodują określone funkcje w programie. Na 
przykład uprawnienie dział – wprowadzanie danych (dla wydziałów, 
które spisują akta przekazane do archiwum zakładowego) pozwala za-
równo tworzyć dla danego wydziału spisy, jak i wprowadzać do nich 
dane i poprawiać spisy, dopóki nie zostaną one zaakceptowane przez 
archiwistę. System Archsys składa się z następujących modułów:
1)  Ewidencja zbiorcza (zbiorczy spis spisów);
2)  Ewidencja szczegółowa (szczegółowy rejestr pozycji spisów);
3)  Tomy (ewidencja tomów);
4)  Udostępnianie (moduł, który pozwala na wydawanie akt wydzia-

łom);
5)  Selekcja;
6)  Ap/Brakowanie;
7)  Poczta;
8)  Pomoc;
9)  Słowniki systemowe (zawierające wykaz firm, rzeczowe wykazy 

akt i inne).
ad 1) Spisywanie jest intuicyjne i nie stwarza wielu problemów. 

Również przeszkolenie nowych pracowników bądź stażystów jest ła-
twe i odbywa się błyskawicznie. Jeżeli chcemy utworzyć nowy spis 
akt, robimy to kilkoma „kliknięciami” i wpisaniem niezbędnych infor-
macji. Aby tego dokonać, wystarczy kliknąć lewym klawiszem myszki 
na ikonę Dopisz, lub użyć klawisza F2. Po wykonaniu tej krótkiej czyn-
ności uzupełniamy już tylko niezbędne dane, takie jak:
1)  typ kategorii (A\B); 
2)  typ akt (sądowe/administracyjne);
3)  firma;
4)  numer spisu zdawczo-odbiorczego;
5)  data przyjęcia;
6)  komórka przekazująca akta;
7)  liczba pozycji (te pola nie są wymagane, program po zakończeniu 

spisywania sam uzupełni ten wpis);
8)  liczba teczek (te pola nie są wymagane, program po zakończeniu 

spisywania sam uzupełni ten wpis);
9)  metry bieżące (półek zajmowanych przez spis);

10) firma pierwotna (poprzednia nazwa firmy właściwa dla danego 
dopisywanego spisu z–d dokumentacji); 

11) numer pierwotny; 
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12) uwagi;
13) cały spis poddano brakowaniu lub przekazano do Archiwum Pań-

stwowego;
14) rok brakowania lub przekazano do Archiwum Państwowego.
Po zatwierdzeniu tych danych już mamy spis gotowy do wprowadza-

nia danych spraw, które równie łatwo i szybko można dodać do 
spisu.

ad 2) Zakładanie lub rejestracja pozycji spisów odbiorczych, czy-
li jak zarejestrować pozycje spisów. Opcja „ewidencja szczegółowa” 
umożliwia w systemie Archsys prowadzenie ewidencji pozycji spisów. 
W celu dopisania nowej pozycji do ewidencji szczegółowej dla danego 
spisu zbiorczego należy wywołać funkcję dopisywania. 

Wywołanie funkcji założenia pozycji w ewidencji szczegółowej dla 
danego spisu zbiorczego spowoduje, że na ekranie pojawi się okno 
z danymi zawartymi w ewidencji zbiorczej – Wykaz spisów zbior-
czych. Należy wybrać spis w ewidencji zbiorczej, do którego ma być 
dopisana dana pozycja, kliknąć lewym klawiszem myszki na ikonę 
Wybierz. Wybrana pozycja z ewidencji zbiorczej zostanie przeniesiona 
do ewidencji szczegółowej w zakresie następujących danych:
1)  typ kategorii;
2)  typ akt (sądowe/administracyjne);
3)  numer spisu zdawczo-odbiorczego;
4) f irma;
5)  komórka organizacyjna – komórka organizacyjna przekazująca 

akta.
Następnie należy uzupełnić wymagane informacje dla pozycji, czyli:

1)  zdający – nazwisko i imię osoby zdającej akta;
2)  przyjmujący – nazwisko i imię osoby przyjmującej akta do archi-

wum;
3)  numer kolejny pozycji dla spisu zdawczo-odbiorczego;
4)  znak teczki – należy podczas zakładania danych skorzystać z rze-

czowego wykazu akt poprzez wywołanie słownika;
5)  tytuł – zostanie automatycznie uzupełniony z rzeczowego wykazu 

akt;
6)  rodzaj artykułu;
7)  daty skrajne – data od – do, data do, czyli końca, jest datą obo-

wiązkową;
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8) kategoria – zostanie automatycznie uzupełniona z rzeczowego wy-
kazu akt;

9) ilość teczek;
10) miejsce przechowywania;
11) przewidywana data selekcji – pole to jest automatycznie uzupeł-

niane na podstawie kategorii i daty końcowej;
12) właściwa data selekcji; 
13) uwagi;
14) data zaginięcia;
15) data uszkodzenia.

ad 4) Moduł „Udostępnianie” jest bardzo często używany przez ar-
chiwistę. Dzięki temu modułowi w łatwy i szybki sposób można prze-
kazać akta do wydziału wraz z wydrukiem dokumentacji papierowej 
potwierdzającej wydanie i odebranie akt. Archiwista w tym module 
ma dostęp do wielu wykazów, które może generować w programie. 
Są to:
1)  wykaz akt udostępnionych;
2)  wykaz akt zwróconych;
3)  wykaz akt poza archiwum powyżej 180 dni (uwidacznia, kto prze-

trzymuje akta).

ad 5) Moduł „Selekcji” pozwala archiwiście w sposób szybki i auto-
matyczny wybrać akta, które powinny być przeznaczone do zniszcze-
nia. Archiwista wpisuje tylko zakres (daty od kiedy – do kiedy), a pro-
gram sam przeszukuje wszystkie spisy w poszukiwaniu odpowiednich 
akt spełniających kryteria. Po wygenerowaniu przez program listy akt 
archiwista może również usunąć z tej listy wybrane przez siebie pozy-
cje, jak również wybrać akta do tzw. reprezentacji dla Archiwum Pań-
stwowego.

Dużym plusem systemu informatycznego jest to, że archiwista ma 
przez cały czas dostęp do wszystkich spisów wykonanych w progra-
mie, bez potrzeby szukania w dokumentacji papierowej. Program, po 
wprowadzeniu danych, sam tworzy dokumentację papierową, wyma-
ganą przez Archiwum Państwowe (spis zdawczo-odbiorczy), którą ar-
chiwista może uzyskać w dowolnej chwili.

Kolejną zaletą programu archiwalnego jest opcja wypożyczania 
akt do innych komórek organizacyjnych, dzięki której przez cały czas 
archiwista wie, co się dzieje z aktami i ma kontrolę nad zawartością 
archiwum. W systemie istnieje również możliwość brakowania akt 
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oraz wyszukiwania potrzebnych akt według nazwiska i sygnatury 
sprawy, jeśli jest ona znana. Program ułatwia też obliczanie metrów 
bieżących akt, które znajdują się w archiwum zakładowym.

Program usprawnia i przyspiesza pracę nie tylko archiwisty. Pra-
cownicy każdego wydziału mają również przez cały czas dostęp do 
spisów, które są we właściwości danego wydziału. Ułatwia to pracow-
nikom wydziału orientację co do miejsca przechowywania poszczegól-
nych akt w archiwum zakładowym. 

Problemem może być to, że w pełni możliwości programu można 
wykorzystać dopiero po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych akt. 
Zatem mrówcza praca człowieka przy wprowadzaniu danych do sy-
stemu staje się najistotniejsza i najbardziej czasochłonna.

Praca z programem Archsys stała się codziennością pracowników 
Sądu Rejonowego w Płońsku. Nie wyobrażają sobie oni powrotu do 
poprzedniego systemu. Praca bez programu w porównaniu do pracy 
z programem, to tak jakby porównanie ręcznego protokołowania roz-
praw do protokołowania przy pomocy komputera. 

Współpraca sekretariatu sądu 
z archiwum1

Marlena Kozłowska2

Zgodnie z brzmieniem § 1 Instrukcji archiwalnej resortu sprawied-
liwości3 archiwum zakładowe służy do czasowego przechowywania 

1  Poniższy tekst jest treścią wykładu pt. Zasady współpracy archiwum z sekreta-
riatami i innymi działami organizacyjnymi w jednostkach resortu sprawiedliwości, 
wygłoszonego podczas Konferencji Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymia-
ru Sprawiedliwości (SAWS) w dniach 18–21.4.2007 r. w Szczecinie i opublikowanego 
w Materiałach Pokonferencyjnych, t. I.

2  Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łodzi. 
3  Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.12.1985 r. w sprawie ar-

chiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. 
Nr 8, poz. 55).
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dokumentacji powstałej w toku działalności jednostki organizacyjnej, 
w której zostało utworzone. Następnie, w zależności od kategorii ar-
chiwalnej, przekazuje dokumentację – kat. „A” do archiwum państwo-
wego lub w przypadku kat. „B” przeznacza ją do zniszczenia. Trud-
no sobie wyobrazić realizację celu i zakresu działania archiwum bez 
stałej i rzeczowej współpracy z komórkami organizacyjnymi wytwa-
rzającymi akta, które po upływie określonego w przepisach okresu ich 
przechowywania przyjmuje pod swoją opiekę. Można powiedzieć, iż 
archiwum pełni dwojaką rolę: z jednej strony odciąża poszczególne 
komórki organizacyjne od akt, które nie są już potrzebne do bieżące-
go urzędowania, ale które zgodnie z przepisami należy przez pewien 
czas pozostawić w tych komórkach, z drugiej, przechowuje i zabezpie-
cza tę część akt, która po określonym czasie zostanie przekazana do 
Archiwum Państwowego.

Archiwum zakładowe jest więc komórką, która służy praktycznym 
potrzebom swojej jednostki, a równocześnie zabezpiecza wytworzoną 
tam dokumentację dla potrzeb państwa i dla celów badawczo-nauko-
wych. Prawidłowe zabezpieczenie zbiorów archiwalnych zależy nie 
tylko od archiwum zakładowego, ale w dużej mierze od komórek wy-
twarzających akta. 

W resorcie sprawiedliwości wytwarzane są dwa rodzaje dokumen-
tów:
1)  w sądach powszechnych1 dokumentacja związana z rozpoznawa-

niem spraw należących do właściwości sądu (akta spraw sądo-
wych) oraz dokumentacja powstała w wyniku działalności admi-
nistracyjnej (dokumentacja administracji i nadzoru);

2)  w jednostkach prokuratury2 dokumentacja powstała w toku postę-
powania prokuratorskiego oraz dokumentacja związana z admini-
strowaniem poszczególnych jednostek prokuratorskich.

1  Zasady tworzenia dokumentacji sądowej określa zarządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych 
oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.). 

2  Zasady tworzenia dokumentacji prokuratorskiej określa zarządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 11.10.2005 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 
oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratu-
ry (Dz.Urz. MS Nr 6, poz. 25 ze zm.). Po oddaniu pracy do redakcji wymienione zarzą-
dzenie zostało uchylone – 1.10.2007 r. Obecnie obowiązuje nowe zarządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 7.9.2007 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych dzia-
łów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz. 
MS Nr 7, poz. 33).
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Dokumentacja podlegająca przechowaniu w archiwum zakłado-
wym dzieli się na kategorie oznaczone symbolami „A”, „B”, „BE”1 
(dot. dokumentacji administracyjnej). Podział dokumentacji resortu 
sprawiedliwości na kategorie określony jest – w odniesieniu do akt 
sądowych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 5.3.2004 r. 
w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych2 i akt prokuratorskich 
w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 11.10.2005 r. w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów admi-
nistracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury3 oraz 
w rzeczowych wykazach akt prezesów sądów i prokuratorów w od-
niesieniu do akt z zakresu administracji i nadzoru.

Materiały archiwalne zaliczane do kat. „A”, określone w rzeczo-
wych wykazach akt, przechowywane są w archiwum zakładowym 
przez 25 lat. Okresy przechowywania akt sądowych i prokuratorskich 
określają wyżej cytowane przepisy rozporządzenia i zarządzenia Mi-
nistra Sprawiedliwości. Zasady przekazywania i przechowywania 
dokumentacji sądowej i prokuratorskiej są takie same. Wykonanie na-
łożonych na archiwa zakładowe obowiązków wymaga stałych kontak-
tów z komórkami wytwarzającymi akta i dotyczy głównie wykonania 
takich zadań, jak: przejmowanie akt z komórek, brakowanie, udostęp-
nianie akt w celach służbowych, zabezpieczenie dokumentacji archi-
walnej.

Obowiązujące w dalszym ciągu przepisy zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 20.12.1985 r. w sprawie archiwów zakładowych 
w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości i stosunkowo 
nowe zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11.10.2005 r. w sprawie 
organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów ad-
ministracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury4 re-
gulują kwestie związane z zakresem działania archiwum zakładowe-
go, określają obowiązki kierownika bądź samodzielnego pracownika 
archiwum, sposób przygotowania dokumentacji oraz tryb archiwizo-
wania przyjętej i zgromadzonej dokumentacji resortowej.

1  Ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze zm.).

2  Dz.U. Nr 46, poz. 443.
3  Dz.Urz. MS Nr 6, poz. 25. Obecnie w tym zakresie obowiązuje zarządzenie Mini-

stra Sprawiedliwości z 7.9.2007 r. (Dz.Urz. MS Nr 7, poz. 33).
4  Ibidem.
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Pierwszoplanowym zadaniem wynikającym z zakresu działania 
archiwum jest przejmowanie akt z registratur poszczególnych komó-
rek organizacyjnych. Czynność ta, co nie zawsze sobie uświadamia-
my, wymaga należytego przygotowania i przeprowadzenia, popartego 
znajomością przepisów i zasad związanych z archiwizacją dokumen-
tów. Właśnie m.in. od tej czynności zależy w dużej mierze prawidłowe 
funkcjonowanie archiwum, a także komórek wytwarzających akta. Ma 
to szczególne znaczenie w jednostkach niezatrudniających etatowego 
archiwisty, a zwłaszcza w takich, w których pracownik wyznaczony 
do prowadzenia archiwum pełni inne, absorbujące, funkcje służbowe 
i nie może odpowiednio więcej czasu poświęcić na pracę archiwalną. 

Przejmując dokumentację do archiwum kierownik bądź wyznaczo-
ny do tego celu pracownik powinien kierować się zasadami: 
1)  niepodzielności i zabezpieczenia całej dokumentacji aktowej, która 

powstała w toku działania jednostki,
2)  planowego przyjmowania akt.

Zgodnie z instrukcją archiwalną kierownik realizując powyższe za-
sady powinien sporządzić roczny plan pracy archiwum uwzględniają-
cy: liczbę materiałów przeznaczonych do przyjęcia, uporządkowania, 
wybrakowania oraz do przekazania Archiwum Państwowemu, a póź-
niej sporządzić sprawozdanie z wykonania rocznego planu. W tym 
celu powinien dążyć do stałego i konstruktywnego utrzymywania kon-
taktu z poszczególnymi komórkami w zakresie przekazywanej doku-
mentacji i starać się, aby do archiwum w ustalonych z nim terminach 
wpływały wszystkie akta ze wszystkich komórek organizacyjnych.

Zgodnie z § 43 ust. 3 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 
sądowych oraz innych działów administracji sądowej – akta spraw są-
dowych należy przekazywać do archiwum zakładowego co najmniej 
raz na pół roku w uzgodnionych z kierownikiem archiwum terminach. 
Sprawy z zakresu działania administracji – po dwóch latach ich prze-
chowywania, licząc od roku następującego po roku, w którym teczkę 
założono (§ 557 ust. 2 cyt. zarządzenia oraz przepisy kancelaryjne). 
Terminowe przejmowanie akt ułatwia kierownikowi realizację założeń 
planu i systematyzuje pracę podległego archiwum. Dlatego też należy 
uważać, aby nie dopuścić do bezplanowego i chaotycznego przyjmo-
wania akt od przypadku do przypadku – w zależności od woli i tylko 
z inicjatywy komórek organizacyjnych.
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 Do obowiązków archiwisty należy również właściwe zadbanie o do-
kumentację administracyjną, której olbrzymie ilości zalegają w sądach 
i prokuraturach. W teorii, gdyż w praktyce różnie to niestety bywa, 
sprawdzianem tego, czy komórki organizacyjne przekazały wszystkie 
akta z tzw. nadzoru administracyjnego jest konfrontacja akt przeka-
zywanych z pozycjami rzeczowego wykazu akt. Przy tej okazji trzeba 
powiedzieć, że w dalszym ciągu nie wszystkie jednostki organizacyjne 
mają rzeczowy wykaz akt, a to właśnie on stanowi podstawę kwalifika-
cji i klasyfikacji dokumentów wytwarzanych w tych jednostkach.

Stała współpraca powinna polegać również na czuwaniu nad właś-
ciwym sposobem przygotowania przez komórkę dokumentów prze-
kazywanych do archiwum. Często w praktyce zapominamy o prawid-
łowym uporządkowaniu przekazywanej do archiwum dokumentacji. 
Przepisy instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej określają wymogi w tym 
zakresie. Obowiązek prawidłowego uporządkowania dokumentacji 
spoczywa na pracownikach komórki organizacyjnej, a nie, jak to się 
często zdarza w praktyce, na archiwiście. Instrukcja archiwalna i kan-
celaryjna kierownika jednostki określa sposób porządkowania doku-
mentacji. Poszczególne pisma układa się chronologicznie w ten spo-
sób, aby pismo rozpoczynające sprawę było na wierzchu, a kończące 
na spodzie. 

Teczki powinny być opisane zgodnie z postanowieniami instruk-
cji kancelaryjnych i przepisów o biurowości sądowej i prokuratorskiej. 
Na wszystkich teczkach powinna być zaznaczona kategoria akt. Istot-
ne znaczenie ma prawidłowy zapis dotyczący dat skrajnych, tj. daty 
rozpoczęcia pierwszej sprawy i zakończenia ostatniej. Data skrajna 
akt objętych teczką jest zwykle datą roczną – wpisuje się wtedy odpo-
wiedni rok. Często podaje się również daty bardziej szczegółowe, gdy 
np. w jednym roku zakłada się więcej teczek (tomów) dla akt o tym 
samym tytule. Są również teczki zawierające akta z kilku lat i w tym 
przypadku lata te należy na teczkach wypisać. 

Przyjmując akta z registratur komórek organizacyjnych kierownik 
archiwum zobowiązany jest sprawdzić, czy spisy zdawczo-odbiorcze 
są właściwie sporządzone, czy załączono do akt odpowiednią ilość 
egzemplarzy spisu w zależności od ich kategorii (kat. „A” – cztery egz., 
„B” – trzy egz.), czy są podpisane przez kierownika komórki, a nie, jak 
to się często zdarza, przez referenta. Jednym słowem, czy akta zostały 
przygotowane do przekazania zgodnie z obowiązującymi w tym za-
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kresie przepisami, są zgodne ze spisem oraz czy przekazany jest kom-
plet akt z danego okresu. 

W przypadku, kiedy kierownik archiwum stwierdzi, iż akta nie zo-
stały należycie przygotowane do przekazania, ma prawo wstrzymać 
ich przyjęcie i domagać się uzupełnienia braków. Mimo rozlicznych 
obowiązków kierownik archiwum powinien zadbać o ułożenie dobrej 
współpracy z komórkami organizacyjnymi. W tym celu może wyko-
rzystać chociażby formę instruktażu dotyczącego prawidłowego po-
stępowania z dokumentacją przekazywaną do archiwum, co w efekcie 
pozwoli mu na lepszą realizację zaplanowanych zadań.

Kolejną ważną formą współpracy archiwum z komórkami organi-
zacyjnymi jednostek jest udostępnianie dokumentacji przechowywa-
nej w archiwum dla celów służbowych. Obowiązujące przepisy dość 
precyzyjnie regulują tę czynność. Wynika z nich, iż akta udostępnia 
tylko pracownik archiwum i to w pomieszczeniach archiwum lub poza 
nimi (ale na terenie jednostki), na podstawie „karty udostępnienia” 
wypełnionej przez komórkę organizacyjną, która chce z akt skorzystać 
i podpisaną przez jej kierownika. Należy w tym celu prowadzić wykaz 
wypożyczonych akt, który umożliwi kontrolę terminowości ich zwro-
tów. Ponadto należy pamiętać, iż archiwum wypożycza tylko komplet-
ne akta, a nie pojedyncze dokumenty, oraz iż korzystający z akt pono-
si pełną odpowiedzialność za wypożyczone akta i za ich terminowy 
zwrot. W konsekwencji wypożyczenie akt bez „karty udostępnienia” 
narazi archiwistę na nieporządek w archiwum, a także odpowiedzial-
ność w razie ich zaginięcia.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem wynikającym z zakresu 
działania archiwum jest brakowanie akt. Czynność ta związana jest 
z porządkowaniem akt zgromadzonych w archiwum i wymaga ści-
słej współpracy z przedstawicielami komórek organizacyjnych. Dobre 
prowadzenie archiwum zakładowego wymaga od archiwisty plano-
wego corocznego brakowania akt kat. „B”, których okres przechowy-
wania upłynął. Brakowanie jest konieczne z kilku względów: w celu 
należytego zabezpieczenia akt wartości trwałej i w celu zapewnienia 
normalnego funkcjonowania archiwum i komórek zdających akta. 
Z praktycznych względów pozwala na wygospodarowanie miejsca na 
przyjmowanie nowych roczników.

Zaniedbanie obowiązku systematycznego brakowania dokumenta-
cji w praktyce występuje dość często z różnych względów. Dlatego też 
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kierownik bądź samodzielny pracownik archiwum powinien skutecz-
nie dążyć do wykonywania tej czynności. Z przepisów instrukcji archi-
walnej wynika, że brakowanie powinno odbywać się systematycznie 
w drugim półroczu każdego roku. Brakowania dokonuje się po dniu 
1 stycznia roku następującego po roku, w którym wygasa obowiązek 
przechowywania akt kategorii „B”. Warto przypomnieć, że w zakre-
sie brakowania akt szczególne znaczenie mają przepisy określające ka-
tegorię akt i terminy przechowywania poszczególnych rodzajów akt 
kat. „B” (zarządzenie i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, rze-
czowe wykazy akt). Czynności związane z brakowaniem akt w archi-
wum zakładowym obejmują następujące etapy:
1)  przejrzenie spisów zdawczo-odbiorczych w celu wybrakowania 

tych akt, których okresy przechowywania już minęły;
2)  wydzielenie z zasobu archiwum zakładowego akt przewidzianych 

do wybrakowania i umieszczenie ich w odrębnej grupie w porząd-
ku, w jakim występowały w odpowiednich spisach zdawczo-od-
biorczych;

3)  sporządzenie protokołu komisyjnego brakowania akt;
4)  sporządzenie spisu akt wybrakowanych;
6) wystąpienie do Archiwum Państwowego z wnioskiem o zatwier-

dzenie protokołu brakowania akt i wydanie zezwolenia na ich 
zniszczenie;

7)  zniszczenie po otrzymaniu zezwolenia.
Brakowanie akt sądowych odbywa się komisyjnie. Przepisy In-

strukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-
wych w resorcie sprawiedliwości określają skład i sposób powołania 
komisji. 

Podejmując się tematu wskazanego tytułem chciałam wykazać, że 
trudne do wypełnienia zadania archiwum zakładowego są ściśle zwią-
zane z komórkami wytwarzającymi akta, a zasady współpracy między 
nimi wynikają z przytoczonych przepisów: zarządzeń, regulaminów 
i instrukcji. Prawidłowe stosowanie przepisów przez archiwa i komór-
ki organizacyjne nie tylko ułatwi współpracę, ale w zdecydowany spo-
sób przyczyni się do właściwego zabezpieczenia wytworzonej doku-
mentacji resortu sprawiedliwości. Dlatego, warto je przy każdej okazji 
przypominać.
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Sądy a sprawność 
postępowania

Praktyczne aspekty pracy asystentów 
sędziów

Jolanta Machura-Szczęsna1

Zakres czynności asystenta
Instytucja asystenta sędziego stała się powszechna w praktyce są-

dów. Od momentu jej wprowadzenia w życie rozporządzeniem Mini-
stra Sprawiedliwości z 5.11.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów (Dz.U. 
Nr 192, poz. 1613 ze zm.) upłynęło na tyle dużo czasu, że można do-
konać oceny jej wpływu na sprawność, szybkość i efektywność pracy 
sędziego.

1  Przewodnicząca Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Tychach.
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W początkowym okresie, kiedy etatów dla asystentów było niewie-
le, czasami jedynie kilka w skali całego sądu, trudno było racjonalnie 
nimi gospodarować i oceniać efekty ich pracy. Obecnie prawie każdy 
sędzia ma kontakt z asystentem, przy czym praktyka współpracy sę-
dziów z asystentami jest niejednolita. W niektórych jednostkach kie-
rowano większą część asystentów do sądów określonego szczebla, aby 
ocenić, czy wpłynie to znacząco na wyniki pracy danego sądu. Jest też 
praktyka wspierania poszczególnych wydziałów w sądach pomocą 
asystentów, np. tam, gdzie z różnych przyczyn – najczęściej losowych 
– wystąpiły zaległości lub wzrosła ilość tzw. spraw „starych”.

Generalnie jednak, zgodnie z przepisami, prezes sądu przydziela 
asystentów sędziom i jest to słuszne rozwiązanie, gdyż to prezes jako 
„zarządzający” sądem ma stosowne rozpoznanie potrzeb administro-
wanej przez siebie jednostki. Spektrum czynności, które może obecnie 
wykonywać asystent sędziego, jest szerokie. Określa je powołane roz-
porządzenie. Są to:
1)  sporządzanie projektów orzeczeń;
2)  sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
3)  sporządzanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do 

rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu;
4)  przygotowanie projektów zarządzeń w zakresie warunków for-

malnych aktu oskarżenia;
5)  kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania 

zarządzeń sędziego przez sekretariat wydziału;
6)  kierowanie wystąpień do osób i instytucji o informacje niezbędne 

do rozstrzygnięcia sprawy;
7)  kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych;
8)  wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego;
9)  wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych;

10) podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach zawieszo-
nych oraz przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpozna-
nych;

11) wypełnianie kart statystycznych;
12) gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpozna-

nia spraw sądowych oraz wykonywanie innych czynności związa-
nych z działalnością orzeczniczą sędziów, z którymi współpracuje, 
wynikających ze specyfiki danego wydziału sądu;
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13) sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do da-
nej sprawy, niestanowiące wniosków procesowych;

14) podejmowanie czynności w zakresie wykonywania orzeczeń kar-
nych i w sprawach rodzinnych.
Wyliczenie powyższe nie jest enumeratywne, albowiem, zgodnie 

z rozporządzeniem, asystent wykonuje na polecenie sędziego także 
inne czynności mające wpływ na sprawność i racjonalność postępo-
wania. Efektywne wykorzystanie możliwości asystenta powinno więc 
w praktyce znacząco usprawnić pracę sędziego, pozwolić mu skupić 
się na „sądzeniu” sensu stricto, tj. przewodniczeniu i prowadzeniu roz-
praw, nakreślaniu koncepcji rozstrzygnięć, wydawaniu wyroków. Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości systematycznie monitoruje wpływ pracy 
asystentów na sprawność postępowania; czasami jednak trudno to 
ocenić posługując się jedynie metodą statystyczną. Praktycy doskona-
le zdają sobie sprawę, że ilość załatwień nie przekłada się w prosty 
sposób na sprawność postępowania, gdyż można mieć świetne wyni-
ki ilościowe, dopuszczając równocześnie do przewlekłości w innych 
sprawach.

Model współpracy sędziego z asystentem
Większe możliwości skorzystania z pomocy asystenta są w wydzia-

łach, w których sędzia wykonuje część pracy na posiedzeniach niejaw-
nych. Są to praktycznie wszystkie wydziały „cywilistyczne” (cywilne, 
rodzinne, pracy, gospodarcze, grodzkie). Procedura karna przewiduje 
bowiem, że zdecydowaną większość czynności sędzia wykonuje w sali 
rozpraw. W wydziałach karnych asystent może jednak przygotowy-
wać projekty uzasadnień orzeczeń. Ze względu na stopień sformalizo-
wania i szczegółowości tych uzasadnień pomoc asystenta i tam może 
znacznie przyspieszyć pracę sędziego oraz podnieść jej komfort.

Ogrom czynności, jakimi obarczony jest sędzia cywilista lub sędzia 
gospodarczy na posiedzeniu niejawnym, jest bardzo szeroki i wydaje 
się, że w chwili obecnej bez współpracy z referendarzami sądowymi 
i asystentami sądy nie sprostałyby stawianym im zadaniom. Ważne 
tylko, aby sędzia potrafił tak ułożyć współpracę z asystentem, żeby 
maksymalnie wykorzystać jego kompetencje, umiejętności i czas. 
Czasami może to stanowić problem, jako że praca sędziego jest wybit-
nie indywidualna, nikt sędziego w podejmowaniu decyzji nie zastą-
pi. Może mu natomiast pomóc w przygotowaniu materiałów do tych 
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decyzji niezbędnych. W zasadzie asystent może przygotować prawie 
każdy projekt orzeczenia wydawanego przez sędziego i każde uza-
sadnienie. W prawidłowo funkcjonującym modelu współpracy asy-
stent przygotowuje orzecznictwo, literaturę, nawet wstępną koncepcję 
rozstrzygnięcia sprawy, sporządza projekty orzeczeń wpadkowych, 
a następnie opracowuje projekt uzasadnienia orzeczenia i dalszych 
czynności po wniesieniu środka odwoławczego.

Jak zatem wzorcowo ukształtować model współpracy sędziego 
z asystentem? Z całą pewnością najbardziej pożądaną formą jest sy-
stem: jeden sędzia plus jeden asystent. Asystent w praktyce może być 
zatrudniony na część etatu. Rozporządzenie dopuszcza przydzielenie 
jednego asystenta do pełnienia obowiązków w referatach nie więcej 
niż dwóch sędziów. Tu rekomendować należy metodę, polegającą na 
tym, że asystent współpracuje wówczas z jednym sędzią co najmniej 
kilka dni z rzędu, aby umożliwić sędziemu kontrolę wykonanej przez 
asystenta pracy i omówienie ewentualnych uchybień w celu ich unik-
nięcia w przyszłości. Model rotacji (każdego dnia asystent wykonu-
je czynności w referacie innego sędziego) może zakłócić wzajemną 
współpracę i wydłużyć czas podejmowanych czynności, biorąc pod 
uwagę, że często sędzia przez cały dzień nie opuszcza sali rozpraw lub 
jest zaabsorbowany innymi czynnościami.

Niezwykle istotne jest ukształtowanie wzajemnych relacji sędziego 
z jego asystentem w taki sposób, aby asystent nie musiał za każdym 
razem „uczyć się na własnych błędach”. Trzeba pamiętać, że osoba za-
trudniona na stanowisku asystenta nie jest wyposażona a priori w wie-
dzę dotyczącą metodyki pracy sędziego i tak jak każdy musi się tego 
nauczyć.

Asystentami zostają osoby o różnych doświadczeniach zawodo-
wych: absolwenci tuż po studiach, młodzi pracownicy naukowi, osoby 
zatrudnione wcześniej w kancelariach prawniczych, aktualni aplikanci 
sądowi. Jeśli na początku sędzia poświęci czas, aby przedstawić swoje 
oczekiwania wobec asystenta, precyzyjnie określi wymagania, zwró-
ci uwagę na uchybienia i będzie systematycznie rozliczał go z wyko-
nanej pracy, to powinno zaprocentować w przyszłości. Prawidłowo 
poinstruowany asystent wykorzysta czas pracy, nawet jeśli w danym 
momencie sędzia będzie zajęty innymi obowiązkami lub w czasie jego 
nieobecności z powodu urlopu lub choroby. Może przecież samodziel-
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nie przygotować wstępną analizę akt i wykonać inne czynności bez 
wyraźnej dyspozycji sędziego.

Sędzia ma obowiązek rozliczania asystenta z wykonanej pracy, po-
dobnie jak jego administracyjni przełożeni: przewodniczący wydziału 
i prezes sądu. Wynika to bezpośrednio z art. 155 § 4 Prawa o ustro-
ju sądów powszechnych; do asystentów stosuje się bowiem przepisy 
ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Ustawa daje sędziemu 
doskonałą pomoc usprawniającą jego pracę i poprawiającą komfort tej 
pracy. Trudno w tej sytuacji nie oczekiwać rezultatów. Dlatego słusz-
na wydaje się praktyka oceny pracy sędziego pod kątem sprawności 
postępowania, po przydzieleniu mu asystenta, przez osobę sprawują-
cą nadzór administracyjny, tj. przewodniczącego wydziału i prezesa 
sądu. Brak widocznych efektów w poprawie wyników pracy sędziego, 
niedotrzymywanie terminów instrukcyjnych i inne uchybienia mogą 
prowadzić np. do przesunięcia asystenta do wykonywania czynności 
w innym referacie. 

Rozporządzenie przewiduje możliwość zlecenia asystentowi in-
nych, nie wymienionych wyraźnie w rozporządzeniu, czynności na 
polecenie sędziego. Tym samym od zdolności organizacyjnych sędzie-
go, umiejętności zarządzania własnym czasem i sprawami oraz jego 
inwencji zależy, czy instrument ten potrafi wykorzystać z korzyścią 
dla sprawności i racjonalności postępowania sądowego. 

Wzmianki wymaga zmiana polityki kadrowej Ministerstwa Spra-
wiedliwości w zakresie gospodarowania etatami asystentów – najpierw 
zalecano kierowanie asystentów w pierwszej kolejności do sędziów 
„funkcyjnych”, a ostatnio przede wszystkim do sędziów „liniowych”. 
Tego rodzaju praktyka nie wydaje się efektywna, gdyż to na miejscu 
w danym sądzie najlepiej można rozpoznać rzeczywiste potrzeby. 

Kto może zostać asystentem
Artykuł 155 Prawa o ustroju sądów powszechnych określa, kto 

może być zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego. Na stano-
wiskach asystentów pracują zarówno osoby robiące równolegle karie-
ry naukowe, jak i absolwenci studiów prawniczych, często aplikanci 
sądowi. Niektórzy asystenci traktują swoją pracę jedynie jako epizod 
w prawniczej karierze zawodowej, ale są i tacy, którzy wiążą z nią 
konkretne oczekiwania, np. nie tylko chęć zdobycia wiedzy i prakty-
ki w określonej dziedzinie prawa, ale także osiągnięcie w przyszłości 



50

Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk

stanowiska sędziego lub referendarza sądowego. Dlatego należałoby 
postulować i oczekiwać od prezesów sądów, zatrudniających asysten-
tów, takiego rozpoznania i sprecyzowania wymagań, aby zatrudniać 
osoby, które z pracą w sądzie chcą się związać na stałe. Zatrudnianie 
osób przypadkowych powoduje, że sędzia otrzymuje nieskuteczną po-
moc, asystenta jedynie z nazwy, bez motywacji do poszerzania swojej 
wiedzy i zwiększania umiejętności. 

Okresowe opiniowanie pracy asystentów przez współpracujących 
z nimi sędziów i uwzględnianie tych opinii w polityce kadrowej sądu 
wydaje się jak najbardziej wskazane. Dokładne zaś „prześwietlenie” 
kandydata na asystenta może zapobiec krótkotrwałemu zatrudnianiu 
się w sądzie pracowników kancelarii prawniczych w celu zdobycia do-
świadczenia lub zebrania informacji, przydatnych następnie w prakty-
ce prawniczej. Dotyczyć to może głównie spraw gospodarczych.

Asystent sędziego po przepracowaniu sześciu lat na tym stanowi-
sku może zgłosić prezesowi przełożonego sądu apelacyjnego zamiar 
przystąpienia do egzaminu sędziowskiego. Praca asystenta stanowi 
doskonałą bazę do dalszej kariery zawodowej, ze stanowiskiem sę-
dziego włącznie.

Jeszcze niedawno wielu aplikantów, którzy po zdaniu egzaminu 
sędziowskiego nie otrzymali etatu asesora sądowego, podjęło pra-
cę w charakterze asystentów. Liberalizacja rynku wolnych zawodów 
prawniczych spowodowała jednak odejście od tych zawodów tych do-
brze przygotowanych pracowników. Obecnie w przeważającej części 
asystentami – przynajmniej w sądach niższych szczebli – zostają ab-
solwenci studiów prawniczych po odbyciu stażu lub aplikanci sądo-
wej. Nie mają oni takiego przygotowania jak osoby po egzaminie sę-
dziowskim (szczególnie absolwenci bez aplikacji), ale stanowią kadrę 
bardziej stabilną; aplikanci bowiem skupieni są głównie na odbywa-
niu aplikacji, ubiegają się o dłuższe urlopy w celu przygotowania się 
do egzaminu sędziowskiego, a po ich zdaniu często odchodzą do innej 
pracy. 

Reasumując, instytucję asystenta sędziego ocenić należy jako jeden 
z najważniejszych czynników usprawniających pracę sędziego, zaś 
wzrost liczby etatów asystenckich do poziomu optymalnego powinien 
skłaniać do skupienia się na praktycznej stronie ich racjonalnego wy-
korzystania.
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Sporządzanie projektów uzasadnień 
orzeczeń przez asystenta sędziego

Tomasz Konczewski1

Jednym z założeń reformy sądownictwa jest odciążenie sędziego od 
czynności, w których może zastąpić go inna osoba. Przykładem takiej 
czynności jest sporządzanie uzasadnień orzeczeń. Pojawia się jednak 
pytanie, kto mógłby zastąpić sędziego przy opracowaniu pisemnych 
motywów. Odpowiedź jest prosta – asystent sędziego. Możliwość taką 
daje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5.11.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asy-
stentów sędziów2, które w § 3 ust. 2 pkt 2 uprawnia asystenta do samo-
dzielnego sporządzania projektów uzasadnień orzeczeń. 

O ile zlecenie asystentowi sporządzenia projektu uzasadnienia 
orzeczenia ma prawne podstawy, to pozostaje kwestia takiego zorgani-
zowania współpracy sędziego i asystenta, aby przebiegała ona spraw-
nie i przynosiła oczekiwany efekt – dobrze sporządzone uzasadnienie. 
Asystent, który jest wykwalifikowanym urzędnikiem sądowym, nie 
powinien mieć problemów ze sporządzaniem projektu uzasadnienia 
w sprawie krótkiej i nieskomplikowanej. Wystarczą wówczas ustne in-
strukcje, udzielone asystentowi przez sędziego, ograniczone do wska-
zania najistotniejszych okoliczności faktycznych i prawnych, jakie 
legły u podstaw wydania orzeczenia.

Problemy mogą pojawić się w sprawach, w których zgromadzono 
obszerny materiał dowodowy. Krótkie instrukcje mogą okazać się nie-
wystarczające i w konsekwencji projekt uzasadnienia nie będzie od-
powiadał oczekiwaniom sędziego. Wprowadzenie stosownych zmian 
może zająć sędziemu nie mniej czasu, niż samodzielne sporządzenie 
uzasadnienia. Tę sytuację można zmienić. Wystarczy, że podawa-
ne na sali rozpraw uzasadnienie orzeczenia zostanie przez sędziego 
utrwalone, np. przy użyciu dyktafonu. Następnie nagranie zostanie 
przekazane asystentowi, który, przystępując do sporządzenia projek-
tu uzasadnienia, będzie dysponował zasadniczymi wskazówkami. Po 

1  Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Płońsku.
2  Dz.U. Nr 192, poz. 1613 ze zm.
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sporządzeniu projektu uzasadnienia przez asystenta sędzia ograniczy 
się jedynie do ostatecznej kontroli tekstu pod względem formalnym 
i merytorycznym. 

Przedstawione rozwiązanie oszczędza czas sędziego i pozwala mu 
skupić się na stricte merytorycznej pracy, jaką jest rozstrzyganie zagad-
nień prawnych. Również asystent, otrzymując konspekt uzasadnienia 
w formie zapisu dźwiękowego, wykona swoją pracę znacznie spraw-
niej. Efektywność zaproponowanego rozwiązania uzależniona jest od 
spełnienia tylko jednego warunku, a mianowicie wyposażania sal są-
dowych w urządzenia nagrywające dźwięk. Obecnie dobrym rozwią-
zaniem jest posłużenie się dyktafonem. 

Dostęp sędziego do baz danych
Katarzyna Pawlicka1

Z punktu widzenia sądu idealnym modelem postępowania wydaje 
się taki proces, w którym sędzia jedynie podejmuje decyzje, a wszelkie 
dodatkowe czynności wykonują strony osobiście lub przez swoich peł-
nomocników. Do nich należałoby wskazywanie miejsc pobytu prze-
ciwników procesowych, świadków i podawanie innych, niezbędnych 
do rozstrzygnięcia sprawy, informacji, często oczywiście odpowiednio 
udokumentowanych. 

Taki model – z pewnością wygodny dla sędziego – nie zawsze 
sprawdza się w praktyce. Pewnych informacji nie udziela się osobom 
fizycznym, jeżeli ich bezpośrednio nie dotyczą, a uzyskanie innych, 
wprawdzie dostępnych, może okazać się prawdziwym utrapieniem. 
Osoba nieznająca np. miejsca pobytu świadka musiałaby zwracać się 
do właściwych urzędów czy instytucji, wypełniać niezbyt zrozumia-
łe formularze, wykazywać interes prawny w uzyskaniu żądanych in-
formacji, podawać dane, jakimi często nie dysponuje, i wykonywać 

1  Sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, obecnie delegowana do pracy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 
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szereg działań, które wbrew jej woli i bez jej winy opóźniałyby prze-
bieg postępowania, a w sprawach cywilnych nawet skutkowałyby jego 
zawieszeniem. Należy pamiętać, że udzielenie informacji przez wie-
le instytucji jest też uzależnione od wniesienia opłaty. W konsekwen-
cji gwarantowane Europejską konwencją o ochronie praw Człowieka 
i podstawowych Wolności prawo do rozpoznania sprawy w rozsąd-
nym terminie mogłoby zostać naruszone. 

Należy zatem szukać takich rozwiązań, które zapewnią sprawny 
przebieg procesu, a jednocześnie nie będą nadmiernie absorbowały 
sądu. Jednym z nich byłoby umożliwienie sędziom dostępu do baz 
danych, których tworzenie i funkcjonowanie we właściwych instytu-
cjach jest obecnie powszechne. Chodzi oczywiście tylko o te dane, któ-
re są przydatne w postępowaniach sądowych, zarówno cywilnych, jak 
i karnych, np. dotyczące zameldowania, karalności, aktualnego poby-
tu w zakładach karnych i aresztach śledczych, wszczętych listami goń-
czymi poszukiwań, wydanych europejskich nakazów aresztowania, 
a także danych urzędów skarbowych, wydziałów ksiąg wieczystych, 
Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczących ewidencji gruntów itp. 

W każdym procesie może pojawić się potrzeba aktualizowania da-
nych o miejscu pobytu uczestników. Dostęp do bazy danych dotyczą-
cych zameldowania czy bazy danych osób osadzonych w zakładach 
karnych i aresztach wyeliminowałby konieczność dokonywania wielu 
czasochłonnych czynności, często z udziałem funkcjonariuszy policji 
i kuratorów sądowych. Informacje uzyskane z bazy danych urzędów 
skarbowych pozwalałyby na szybsze rozpoznawanie wniosków o wy-
znaczenie obrońcy z urzędu czy zwolnienie od kosztów sądowych. To 
tylko przykłady usprawnienia postępowania dzięki bezpośredniemu 
dostępowi do bazy danych. 

Przyjęcie takiego rozwiązania wymagałoby oczywiście odpowied-
nich zmian legislacyjnych, które w pierwszej kolejności dadzą sę-
dziom uprawnienia dostępu do baz danych. Natomiast wprowadzenie 
go w życie, w tym zapewnienie rozwiązań technicznych i specjalnych 
zabezpieczeń, np. poprzez wprowadzenie dla każdego sędziego logi-
nu, przy obecnym poziomie informatyzacji sądów nie powinno być 
trudne. 

Osoby, które sceptycznie odnoszą się do zaproponowanego rozwią-
zania, pragnę zapewnić, że funkcjonuje ono z powodzeniem w Hiszpa-
nii. Łącza zapewniające dostęp do baz danych znajdują się w salach 
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rozpraw. Poza tym w naszym systemie są już podejmowane pierwsze 
kroki w tej dziedzinie. Ustawa z 24.8.2007 r. o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji 
Wizowej (Dz.U. Nr 165, poz. 1170) przewiduje zasadniczo dla sądów 
i prokuratur uprawnienie do dokonywania w systemie SIS niektórych 
wpisów oraz uprawnienie do przeglądania większości wpisów w sy-
stemie SIS uczynionych przez inne upoważnione organy krajowe oraz 
partnerów zagranicznych. Wpisy te mają związek z postępowaniem 
karnym i dotyczą m.in.: 
1)  osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wy-

dania ich na wniosek państw obcych;
2)  osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu prze-

kazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresz-
towania;

3)  świadków lub osób wezwanych do stawienia się przed sądami 
w związku z postępowaniem karnym w celu poniesienia odpo-
wiedzialności karnej za czyny, za które są ścigane, lub osób, wobec 
których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej, lub 
osób wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawie-
nia wolności;

4)  osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania 
stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny zostać oddane do 
właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej.

W pierwszej kolejności podłączenie do SIS z wykorzystaniem już 
istniejącej sieci PESELNET mają uzyskać sądy i prokuratury okręgo-
we. Prace związane z zapewnieniem infrastruktury prowadzi obecnie 
Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Infor-
matyzacji Resortu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 



55

Część III. Sądy a sprawność postępowania

Biblioteka w sądzie
Ewa Bońkowska-Konca1

Wydanie wyroku wieńczy proces sądowy. Nie jest to jednak jedy-
ne rozstrzygnięcie, które zapada w toku procesu. Poprzedza je wiele 
innych orzeczeń o charakterze incydentalnym. Zarówno wyrok, jak 
i inne orzeczenia wymagają od sędziego gruntownego przygotowania. 
Na porządku dziennym są sytuacje, gdy sędzia, mając do rozstrzyg-
nięcia problem prawny, szuka intelektualnego wsparcia. Wertuje 
wtedy, niejednokrotnie pospiesznie, dostępne komentarze, programy 
komputerowe, a często też odwołuje się do wiedzy i doświadczenia 
swoich koleżanek i kolegów. Wprawdzie w każdym pokoju sędziow-
skim znajdują się podręczne biblioteczki z komentarzami i programa-
mi komputerowymi, ale często to nie wystarcza. W takich sytuacjach 
ratunkiem jest dobrze wyposażona biblioteka.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w sprawie 
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych 
działów administracji sądowej2 nakłada na oddziały administracyjne 
poszczególnych sądów obowiązek prowadzenia biblioteki – vide § 512, 
518 i 525.

Moje doświadczenie wskazuje, że w wielu sądach nie przykłada 
się jednak większej wagi do funkcjonowania bibliotek, przerzucając 
na sędziego to, „gdzie” i „jak” znajdzie informacje, niezbędne do roz-
strzygnięcia problemu, często nie tylko o charakterze prawnym. Trui-
zmem jest twierdzenie, że od sędziego wymaga się wiedzy, nie tylko 
w zakresie prawa, ale również w zakresie podstaw medycyny, psycho-
logii, kryminalistyki i wielu innych dziedzin. Choć rynek wydawnictw 
prawniczych bujnie się rozwija, to oczywiście nie jest możliwe, aby sę-
dziowie sami kupowali sobie wszystkie potrzebne im do pracy publi-
kacje, choć i tak wydają sporo na swoje domowe biblioteczki. Spraw-
dzonym rozwiązaniem jest profesjonalna biblioteka w każdym sądzie.

Przytoczone wyżej zarządzenie nakłada na oddziały administracyj-
ne jedynie obowiązek prowadzenia bibliotek, nie precyzuje natomiast 
zakresu i sposobu ich działania. Wprawdzie § 538 cytowanego zarzą-

1  Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku.
2  Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.
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dzenia stanowi, że zasady organizacji i zadania biblioteki regulują od-
rębne przepisy, jednak w chwili pisania tego artykułu1 nie znalazłam 
żadnych przepisów, które precyzowałyby te zasady. Taka sytuacja po-
woduje, że w wielu sądach biblioteki nie spełniają swoich zadań. 

Moim zdaniem funkcjonowanie sądowej biblioteki powinno być 
oparte, tak jak działanie wydziałów w sądach, na regulaminie. Oso-
by prowadzące taką bibliotekę, poza wiedzą bibliotekarską, musiały-
by znać podstawy prawa i zajmować się, w większych sądach, tylko 
prowadzeniem biblioteki. Elektroniczna baza danych dotycząca księ-
gozbioru umożliwiłaby każdemu użytkownikowi wyszukiwanie po-
trzebnej publikacji w swoim komputerze. Istotne jest, aby księgozbiór 
był systematycznie uzupełniany, ale nie na zasadzie przypadkowych 
zgłoszeń sędziów, lecz na podstawie katalogowych informacji wydaw-
nictw prawniczych. W ten sposób zapewni się sędziom dostęp do naj-
nowszych publikacji, a także bieżącego orzecznictwa sądów polskich, 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka i umożliwi wykorzystanie ich w pracy orzeczni-
czej. 

Formy korzystania z sądowej biblioteki byłyby oczywiście różno-
rodne. Poza bezpośrednim korzystaniem, na miejscu, z księgozbioru, 
można również wykorzystać działający w sądzie Internet. Sędzia dro-
gą elektroniczną zgłaszałby zamówienie na potrzebne mu materiały 
w postaci konkretnych publikacji lub ich wybranych fragmentów. 

Inną formą byłoby zgłaszanie przez sędziego, także drogą elektro-
niczną, zagadnienia, które go interesuje, a pracownik biblioteki odszu-
kiwałby stosowne materiały dotyczące tego właśnie tematu, w przy-
padku zaś ich braku – informował, gdzie sędzia może je uzyskać.

W każdej bibliotece należałoby wydzielić czytelnię z kilkoma miej-
scami zarezerwowanymi tylko dla sędziów. Tu można by, przy kawie, 
czytać bieżącą prasę prawniczą czy też zapoznawać się z orzeczni-
ctwem. Chodzi o ciszę i pełen komfort pracy intelektualnej. Jest bo-
wiem wielu sędziów, którzy nad wersję elektroniczną orzecznictwa 
przedkładają wersję książkową – popularne czerwone i zielone biule-
tyny z orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Biblioteki w większych sądach – a docelowo w każdym – powin-
ny dysponować wszystkimi elektronicznymi bazami orzeczeń i piś-
miennictwa prawniczego, nie tylko popularnym „LEX-em”, ale tak-

1  Październik 2007.
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że „Legalisem” i „Lex Polonicą Maximą”, i to w wersji rozbudowanej, 
czyli razem z komentarzami. Określenie jednolitych zasad działania 
sądowych bibliotek może stanowić podstawę do ogłoszenia przetar-
gu dla firm, które podjęłyby się zadania tworzenia ich w sądach. Cho-
dzi głównie o wyposażenie sądów w odpowiednie meble i programy 
komputerowe.

Umożliwienie korzystania z bibliotek sądowych, także stronom 
procesu, realizowałoby edukacyjne zadania sądów w zakresie sze-
rzenia wiedzy prawniczej, a także byłoby doskonałym źródłem infor-
macji o obowiązującym prawie. Sposobów tworzenia i działania biblio-
tek sądowych może być wiele, nie budzi jednak wątpliwości potrzeba 
ich funkcjonowania i to we wszystkich sądach, zgodnie z jednakowy-
mi, sprawdzonymi standardami. 

Aparat fotograficzny w sądzie
Ryszarda Stasiak1

W postępowaniu cywilnym niejednokrotnie zachodzi konieczność 
dokonania oględzin. Obowiązek taki przewiduje art. 626 § 2 ustawy 
z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 
ze zm.; dalej jako KPC) w sprawach o ustanowienie drogi koniecznej, 
jednakże dowód ten jest często dopuszczany również w innych postę-
powaniach cywilnych. Jest on bardzo przydatny w sprawach o naru-
szenie posiadania, o rozgraniczenie, o dział spadku i zniesienie współ-
własności, o odszkodowanie (oględziny miejsca wypadku). Oględziny 
bywają również elementem postępowania przy zabezpieczania dowo-
dów (art. 310 i nast. KPC). 

Kodeks postępowania cywilnego w kilku przepisach (art. 292–298 
KPC) określa zasady przeprowadzania oględzin. Jednakże ani te prze-
pisy, ani dostępne komentarze nie wskazują, jak należy tę czynność 

1  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku. 
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udokumentować. Stosuje się zatem przepisy ogólne, tj. art. 157–158 
KPC, dotyczące sporządzania protokołu z posiedzenia jawnego. 

W celu utrwalenia przedmiotu oględzin, wizji lokalnej, sporządza 
się zatem protokół z oględzin, który powinien wiernie oddawać to, 
co w czasie oględzin sędzia spostrzegł. Czasami jednak trudno oddać 
słowami takie spostrzeżenia, jak np. ukształtowanie terenu, sposób 
zagospodarowania nieruchomości czy naruszenia posiadania gruntu 
rolnego. Aby jak najwierniej oddać stan przedmiotu oględzin, sędzio-
wie dodatkowo sporządzają plany czy szkice. Podczas oględzin często 
pogoda jest nienajlepsza i nie ma odpowiednich warunków do sporzą-
dzenia protokołu lub szkicu. 

Dowód z oględzin jest rzeczywiście przydatny do rozstrzygnięcia 
sprawy, nie tylko dla sędziego, który oględzin dokonał osobiście, ale 
także dla innych sędziów, np. w razie zmiany sędziego referenta lub 
rozpoznawania apelacji przez sąd II instancji. O ile sędzia i pozosta-
li uczestnicy tej czynności, dzięki bezpośredniemu kontaktowi wzro-
kowemu, zachowują w pamięci rzeczywisty obraz, o tyle każda inna 
osoba, czytająca protokół, może mieć odmienne wyobrażenie o przed-
miocie oględzin. Doskonałym rozwiązaniem jest w takich sytuacjach 
– oprócz sporządzenia protokołu i szkicu z oględzin, sporządzenie fo-
tografii. 

Podczas oględzin sędzia bądź protokolant, robiąc zdjęcia, utrwalają 
istotne dla postępowania elementy, np. fragmenty ogrodzenia, prze-
bieg granicy czy drogi. Zdjęcia te stanowią część dokumentacji z oglę-
dzin. Dla lepszej czytelności wskazane jest, aby na szkicu z oględzin 
zaznaczyć miejsca, przedstawione na fotografiach, które należy opisać 
i ponumerować stosownie do zaznaczonych na szkicu punktów. Nie 
ma także przeszkód proceduralnych, aby płytę CD ze zdjęciami dołą-
czyć do akt, co umożliwi oglądanie zdjęć na komputerze i dowolne ich 
powiększanie.

Tak utrwalony dowód z oględzin jest doskonałą pomocą przy wy-
dawaniu rozstrzygnięcia, w szczególności wtedy, gdy od przeprowa-
dzenia oględzin do chwili wydania orzeczenia upłynęło dużo czasu. 
Jest również bardzo przydatny podczas pisania uzasadnienia. Sędzia, 
ustalając stan faktyczny, może odwoływać się do konkretnych spo-
strzeżeń, dokonanych podczas oględzin, a utrwalonych na zdjęciach. 
Będzie to szczególnie wartościowy materiał w przypadku zmiany 
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sędziego sprawozdawcy, a także w trakcie rozpoznawania środków 
odwoławczych.

Przedstawione rozwiązanie ma same zalety. Doskonale ułatwia 
pracę sędziego i znacznie usprawnia postępowanie. Wyposażenie sądu 
w cyfrowy aparat fotograficzny powinno być zatem standardem. 

Rozstrzygnięcie sprawy 
przed rozprawą

Urszula Wieczorek1

Jednym z podstawowych celów procesu karnego jest, aby sprawca 
przestępstwa został wykryty i jak najszybciej pociągnięty do odpowie-
dzialności karnej, a osoba niewinna odpowiedzialności takiej nie po-
niosła. Jest oczywiste, że nie wszyscy oskarżeni zostają uznani za win-
nych. Ustalenie, że dana osoba jest niewinna, często jest następstwem 
długotrwałego procesu karnego, w którym wnikliwie ocenione zostały 
wszystkie dostępne dowody. Do sądów wpływają jednak i takie spra-
wy, w których nigdy nie powinno dojść do oskarżenia. Wbrew dys-
pozycji art. 5 § 2 i art. 17 § 1 pkt 1 ustawy z 26.6.1997 r. – Kodeks postę-
powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.; dalej jako KPK), mimo 
że zebrane dowody w sposób oczywisty nie uzasadniały oskarżenia, 
zamiast umorzenia postępowania karnego na etapie postępowania 
przygotowawczego czasami sporządzony zostaje akt oskarżenia. 

W takiej sytuacji mamy do czynienia z prawną niedopuszczalnoś-
cią postępowania karnego ze względu na brak faktycznych podstaw 
do formułowania oskarżenia. Brak faktycznych podstaw oskarżenia 
musi być jednak oczywisty, a więc na tyle wyraźny, że od razu rzuca 
się w oczy. Ta oczywistość zachodzi m.in., wówczas, gdy w sprawie 
nie ma jakichkolwiek dowodów świadczących o popełnieniu przez 
oskarżonego zarzuconego mu czynu. Taka osoba, ze zrozumiałych 

1  Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. 
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względów, powinna zostać uwolniona od stawianych jej zarzutów jak 
najszybciej, bez kierowania sprawy na rozprawę. Pozwoli to uniknąć 
często długiego i kosztownego procesu. 

Jakich czynności powinien dokonać sędzia, aby sprawnie zakoń-
czyć nietrafne oskarżenie?

 Przede wszystkim taką sprawę należy w trybie art. 339 § 3 pkt 2 
KPK skierować na posiedzenie, podczas którego sędzia dokonuje 
kontroli podstaw oskarżenia. Kontrola ta obejmuje ocenę treści aktu 
oskarżenia wraz z załączonymi dowodami oraz ocenę akt postępowa-
nia przygotowawczego.

Warunkiem podjęcia decyzji merytorycznej w przedmiocie umo-
rzenia postępowania karnego, z powodu braku oczywistych podstaw 
oskarżenia, jest zebranie pełnego materiału dowodowego w postę-
powaniu przygotowawczym. Materiał ten jest bowiem podstawą do 
stwierdzenia, że oskarżyciel nie ma już możliwości dostarczenia sądo-
wi innych dowodów, uzasadniających tezę aktu oskarżenia.

Nie ulega wątpliwości, że prawidłowa decyzja merytoryczna sę-
dziego kończąca postępowanie karne przed rozprawą czyni zadość 
wszystkim standardom prawidłowego postępowania i nie narusza 
art. 45 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Kwestia stosowania instytucji umo-
rzenia postępowania z powodu oczywistego braku podstaw oskarże-
nia była przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku 
z 15.6.2004 r. (SK 43/03) Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu skar-
gi konstytucyjnej spółki Novomatic AG, uznał, iż obowiązujące prze-
pisy, pozwalające na umorzenie postępowania na posiedzeniu z uwa-
gi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia, nie naruszają 
Konstytucji RP, gwarantującej prawo do sądu w rozumieniu art. 45 
ust. 1 Konstytucji RP oraz praw i wolności gwarantowanych konstytu-
cyjnie. Sprawa jest bowiem skierowana na posiedzenie, co oznacza, że 
rozstrzygnięcie podejmowane jest przez sąd, a wskazany art. 45 Kon-
stytucji RP nie stanowi wymogu rozpatrzenia sprawy przez sąd jedy-
nie na rozprawie.
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Co kryją akta, czyli jak akta wpływają 
na sprawność postępowania karnego

Ewa Bońkowska-Konca1

Sędziowie i nie tylko sędziowie oceniają przydzielane im sprawy 
po ich obszerności. Zakłada się, że sprawa wielotomowa to sprawa 
skomplikowana i na pewno czasochłonna. Okazuje się jednak, że wie-
lotomowa sprawa wcale nie musi być zawiła pod względem prawnym. 
Okazuje się również, i to bardzo często, że duża część zgromadzonych 
w aktach dokumentów nie jest potrzebna i nie ma znaczenia dla roz-
strzygnięcia sprawy. Niewątpliwie to, „co” gromadzi się w aktach, 
a także „jak” się gromadzi, ma wpływ nie tylko na ich wygląd, ale 
– co ważniejsze – na sprawność postępowania karnego.

Wygląd akt
Akta sprawy karnej dzielą się na dwie części, a mianowicie na część, 

która powstaje w toku postępowania przygotowawczego, i część, któ-
ra jest „tworzona” w postępowaniu sądowym. Ten podział wynika nie 
tylko z fazy postępowania karnego, w czasie której gromadzone są 
poszczególne dokumenty, ale często także z formy, w jakiej utrwalany 
jest, w obu fazach postępowania, materiał dowodowy – protokoły ze-
znań świadków, wyjaśnienia oskarżonych, protokoły innych czynno-
ści procesowych.

Wszystkie (lub prawie wszystkie) sądy przebieg rozpraw rejestru-
ją w formie zapisu komputerowego. Obowiązek sporządzania proto-
kołów w formie pisma maszynowego lub wydruku komputerowego 
określa § 86 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (roz-
porządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r., Dz.U. Nr 38, 
poz. 249). Przepis ten dopuszcza sporządzenie protokołu posiedze-
nia sądowego odręcznie, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych, a więc 
zasadą jest forma zapisu maszynowego lub komputerowego, a wyjąt-
kiem zapis odręczny. Także inne wytworzone w sądach dokumenty, 

1 Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku.
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zapiski czy notatki sporządzane są obecnie najczęściej w formie elek-
tronicznej. 

Od kilku już lat w postępowaniu sądowym dominuje forma zapisu 
komputerowego zaś w postępowaniu przygotowawczym nadal stoso-
wana jest głównie forma zapisu odręcznego. Protokoły, bez względu 
na wagę i znaczenie dla sprawy, sporządzane są w toku śledztwa i do-
chodzenia pismem odręcznym. Każdy, kto miał do czynienia z aktami 
sprawy karnej, zwłaszcza wielotomowej, wie, ile czasu zajmuje sędzie-
mu przeczytanie ręcznie sporządzonych protokołów zeznań świad-
ków, wyjaśnień oskarżonych, protokołów oględzin i innych dokumen-
tów. Protokoły te bardzo często pisane są przez kilka osób, o różnym 
charakterze pisma, a co za tym idzie, o różnym stopniu czytelności. 
Tak sporządzone protokoły są niestaranne, często nieczytelne i daleko 
im do formy urzędowej, wymaganej dla tego rodzaju dokumentów.

Mój pierwszy postulat wydaje się zatem oczywisty: wszystkie pis-
ma urzędowe, wytworzone na każdym etapie postępowania karnego, 
powinny być sporządzane pismem maszynowym lub w formie wy-
druku komputerowego. W sposób istotny usprawni to pracę sędzie-
go – ułatwi czytanie, selekcjonowanie zgromadzonych dokumentów, 
a także uchroni przed pomyłkami będącymi następstwem błędnie od-
czytanych odręcznych zapisów. Wprowadzenie tego postulatu w życie 
wydaje się proste. W sądach został on już zrealizowany poprzez sto-
sowne zapisy w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz 
poprzez komputeryzację przeprowadzoną w latach ubiegłych. Tej sa-
mej treści przepis powinien regulować rejestrowanie czynności proce-
sowych w postępowaniu przygotowawczym. Wiąże się to oczywiście 
z komputeryzacją jednostek policji, która powinna być jak najszybciej 
przeprowadzona na wzór komputeryzacji sądów i prokuratur. 

Objętość akt
Czytanie wielotomowych spraw jest męką, a kiedy ma się to za 

sobą, okazuje się, że co najmniej połowa zgromadzonych w aktach 
„papierów” nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, dla jej rozstrzyg-
nięcia – np. „zwrotki”, koperty, notatki, zapiski, zeznania świadków, 
którzy nic nie wnoszą do sprawy. 

Oto przykład: w sprawie 130-tomowej w akcie oskarżenia wykaza-
no 600 świadków, z czego do bezpośredniego przesłuchania prokura-
tor wnioskował 120, a co do reszty (480 świadków!), wnioskował ujaw-
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nienie ich zeznań bez odczytania w trybie art. 394 § 2 KPK, ponieważ 
nie wnoszą do sprawy nic istotnego, albo to, co podają, nie jest przez 
strony kwestionowane. Rodzi się pytanie, po co do akt dołączać ze-
znania świadków, którzy nic do sprawy nie wnoszą?! Po co zwiększać 
objętość akt zbędnymi protokołami?

Nie chodzi przy tym tylko o obszerność akt, ale przede wszystkim 
o czas poświęcony na ich przeczytanie, sędzia bowiem ma obowiązek 
zapoznać się z całością akt. Dlatego kolejny postulat z prakseologicz-
nego punktu widzenia wydaje się również oczywisty: akta sprawy 
karnej powinny zawierać tylko te pisma i te dokumenty, które mają 
związek z przyszłym rozstrzygnięciem, pozostałe, jak choćby wymie-
nione powyżej protokoły zeznań 480 świadków, powinny być groma-
dzone w aktach pomocniczych, do których w każdej chwili sędzia 
miałby dostęp. Ten sposób selekcji akt nie tylko wpłynie na zmniej-
szenie ich objętości, ale ułatwi ich przeglądanie, czy też przesyłanie do 
sądu odwoławczego przy rozstrzyganiu kwestii incydentalnych takich 
jak rozstrzyganie w sprawach zażaleń na tymczasowe aresztowanie.

Zastanawiając się nad usprawnieniem procesu zapoznawania się 
sędziego z aktami sprawy, dochodzę do wniosku, że ważna jest nie 
tylko treść i forma zgromadzonych w nich dokumentów, ale także in-
formacje znajdujące się na obwolucie. Otóż, moim zdaniem, na ob-
wolucie akt, poza nazwiskiem oskarżonego, sygnaturą, kilkoma data-
mi i symbolami powinny znaleźć się informacje co do umiejscowienia 
aktu oskarżenia, postanowień o środkach zapobiegawczych, wyroku 
I i II instancji itp. Taka informacja bardzo ułatwi odszukiwanie waż-
nych dokumentów, szczególnie w postępowaniach incydentalnych, 
kiedy czytanie akt ogranicza się do wybranych części, a sędzia często 
na zapoznanie się z nimi ma niewiele czasu. Istotna jest również forma 
zapisywania tychże informacji na obwolucie, a mianowicie chodzi o to, 
aby przy ewentualnej zmianie numeracji w aktach można było bez ko-
nieczności wymiany obwoluty dokonać na niej korekty pierwotnego 
zapisu.

Załączniki
Akta spraw karnych bardzo często zawierają fotografie z wizerun-

kiem ofiar przestępstw, np. z sekcji zwłok. Moim zdaniem fotografie 
te powinny być przechowywane poza aktami, być może w aktach po-
mocniczych, w zamkniętej kopercie, ze wzmianką w aktach głównych, 
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gdzie się znajdują. Za taką formą ich przechowywania przemawia 
wzgląd na szacunek dla samej ofiary, a także jej prawnych następców. 
Są oni często zaskakiwani widokiem fotografii nagich ciał swoich bli-
skich, zwłaszcza, że każde przeglądanie akt na rozprawie powoduje, 
że fotografie te samoczynnie wysuwają się i są widoczne dla wszyst-
kich.

Kolejna kwestia warta poruszenia to gromadzenie w aktach fak-
tur, rachunków i innych dokumentów związanych z kosztami postę-
powania. Uważam, że powinny one być przechowywane poza aktami 
sprawy. Ma to znaczenie przy obliczaniu kosztów po prawomocnym 
zakończeniu postępowania. Przede wszystkim eliminuje potrzebę 
kolejnego przeglądania akt w poszukiwaniu rachunków i ustalanie, 
komu i w jakiej części przypisać koszty.

Elektroniczny spis treści
Na zakończenie chciałabym poruszyć problem wyszukiwania 

z wielotomowych spraw potrzebnych w danym momencie doku-
mentów. Moim zdaniem może to znacznie ułatwić elektroniczny spis 
treści akt. Oczywiście najlepiej by było, gdyby całe akta zapisywano 
w formie elektronicznej. Jednak do czasu, gdy stanie się to powszech-
ne, elektroniczny spis treści może być doskonałym rozwiązaniem kło-
potu z wertowaniem akt. 

Taki spis zawartości eliminuje konieczność przeglądania całych akt. 
Dzięki niemu sędzia może zlecić skopiowanie poszczególnych części 
akt, co znacznie ułatwia przygotowanie się do rozprawy oraz sporzą-
dzanie uzasadnień. Zrealizowanie tego postulatu także nie powinno 
nastręczać trudności. Każdorazowo przesyłając do sądu akta sprawy 
prokurator przesyłałby w formie elektronicznej spis treści, który byłby 
następnie uzupełniany o czynności podejmowane w sądzie. 

Realizacja powyższych propozycji związanych z nowym mode-
lem tworzenia akt ma na celu zapoczątkowanie działań zmierzających 
do prowadzenia akt w formie elektronicznej, co niewątpliwe wkrótce 
nastąpi i w sposób zasadniczy pozytywnie wpłynie na sprawność po-
stępowania karnego. Do tego czasu warto jednak wprowadzić wymie-
nione wyżej proste rozwiązania, które w moim przekonaniu ułatwią 
pracę sędziego z aktami.
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Czy można uprościć liczenie kosztów 
sądowych w sprawach karnych? 

Katarzyna Pawlicka1

Istotą pracy sędziego w procesie karnym jest ustalenie, czy oskar-
żony dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa. Ustawodawca nało-
żył jednak na sędziego obowiązek rozstrzygania innych kwestii, w tym 
wydania orzeczenia o kosztach postępowania. 

W przeciwieństwie do procesu cywilnego, który, co do zasady, toczy 
się na koszt stron, w postępowaniu karnym wszelkie wydatki wykła-
da tymczasowo Skarb Państwa. W orzeczeniu kończącym postępowanie 
sąd – zgodnie z przepisem art. 626 § 1 KPK – określa, kto, w jakiej części 
i zakresie ponosi koszty procesu. W § 2 powołanego artykułu ustawo-
dawca dopuścił możliwość późniejszego wydania orzeczenia o kosztach 
postępowania odpowiednio przez sąd I instancji lub sąd odwoławczy, 
jeżeli w orzeczeniu nie zamieszczono rozstrzygnięcia o kosztach oraz 
gdy zachodzi konieczność dodatkowego ustalenia ich wysokości lub 
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania wykonawczego. 

Wiadomo, że sędziowie nie lubią liczenia kosztów. Czynność ta 
nie jest zbyt skomplikowana, wymaga jednak skupienia i dokładno-
ści, wiąże się z „wertowaniem” akt w poszukiwaniu realizowanych 
w trakcie postępowania rachunków, a w sprawach, w których wystę-
puje większa liczba oskarżonych lub oskarżonemu postawiono więcej 
zarzutów, określenia czynu, którego dotyczył wydatek. To wszystko 
powoduje, że często słychać głosy sędziów domagających się zwolnie-
nia ich z tej czynności. Dopóki jednak ustawodawca nie zmieni obowią-
zujących regulacji, zamiast narzekania na uciążliwości lepiej poszukać 
sposobu, który ułatwi wydanie orzeczenia o kosztach postępowania. 

Występuje różna praktyka rozstrzygania o kosztach spraw kar-
nych. Niektóre sądy w orzeczeniu kończącym postępowanie decydują 
jedynie, kto ponosi koszty procesu i w jakiej części, a postanowienia, 
w których określana jest ich wysokość, wydają po uprawomocnieniu 
wyroku sędziowie z wydziałów lub sekcji wykonawczych. W innych 

1  Sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, obecnie delegowana do pracy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości.
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sądach regułą jest ustalanie kosztów sądowych w wyroku. Zdarza się 
też, że w wypadku nieokreślenia wysokości kosztów w wyroku wyli-
cza je sędzia orzekający po uprawomocnieniu orzeczenia. 

Wydaje się, że najbardziej właściwe jest ustalanie wysokości kosz-
tów procesu zgodnie z zasadą określoną w art. 626 § 1 KPK, tj. w orze-
czeniu kończącym postępowanie. Sędzia wydając orzeczenie nie musi 
sobie przypominać, z którym czynem wiązał się dany wydatek Skarbu 
Państwa, czy oskarżonemu udowodniono w tym zakresie winę itp. Li-
czenie kosztów po uprawomocnieniu orzeczenia zawsze wymaga od 
sędziego dodatkowego nakładu pracy. 

Podanie wysokości kosztów procesu w orzeczeniu kończącym po-
stępowanie ma znaczenie również dla oskarżonego. Nierzadko zda-
rza się, że koszty sądowe przewyższają należności z tytułu grzywny 
i środków karnych, wskutek czego to one – a nie kara i środki kar-
ne – stanowią największą dolegliwość. Sąd, znając wysokość kosztów 
oraz sytuację majątkową oskarżonego, może ocenić, czy ich uiszczenie 
nie będzie dla niego zbyt uciążliwe i czy nie ma podstaw do zwolnie-
nia od ich zapłaty. Jeżeli oskarżony zgadza się z rozstrzygnięciem o ka-
rze i nie został zwolniony od zapłaty kosztów sądowych, których, jak 
ocenia, nie będzie w stanie uiścić – może złożyć zażalenie tylko w tym 
przedmiocie. W sytuacji, kiedy wraz z ogłoszeniem lub doręczeniem 
orzeczenia oskarżony nie będzie znał wysokości kosztów, po otrzyma-
niu postanowienia o ich ustaleniu może kwestionować jedynie sposób 
ich naliczenia i nie będzie możliwe zwolnienie go od ich zapłaty. 

Liczenie kosztów procesu wcale nie musi być uciążliwe. Wystar-
czy wydatki Skarbu Państwa ewidencjonować na bieżąco. Najprostszą 
metodą jest dołączenie do akt zestawienia wydatków ponoszonych 
w toku postępowania sądowego uzupełnianego na bieżąco przez pra-
cownika sekretariatu. Do prowadzenia ewidencji wydatków najlepiej 
wykorzystać tzw. pakiety programów biurowych (m.in. Excel). W ar-
kuszu w kolejne rubryki można wpisać tytuły wypłat, stosownie do 
brzmienia art. 618 § 1 KPK. W razie realizacji wydatku równocześnie 
należałoby odnotować ten fakt w odpowiedniej rubryce. Do ewiden-
cjonowania wydatków sędzia może wykorzystać pomoc asystenta lub 
protokolanta czy też pracownika księgowości. Wykorzystując tę meto-
dę sędzia będzie mógł bez problemu rozstrzygnąć w wyroku o kosz-
tach i ich wysokości.
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Postępowanie przed sądami 
ubezpieczeń społecznych

Anna Czapracka1

Wstępne badanie sprawy – zwrot akt sprawy 
organowi rentowemu

Wyodrębniona w postępowaniu sądowym z zakresu ubezpieczeń 
społecznych faza wstępnego badania sprawy, w której można posta-
nowić o zwróceniu organowi rentowemu akt sprawy do uzupełnienia 
materiałów lub o zwróceniu decyzji celem uzupełnienia jej o istotne 
elementy (art. 467 § 4 KPC), jest instytucją, z której sądy korzystają 
w niewystarczającym zakresie. Tymczasem, prawidłowo wykorzysty-
wana, mogłaby doprowadzić do eliminacji wad zaskarżonych decyzji 
i uzupełnienia materiału dowodowego już na etapie postępowania ad-
ministracyjnego, skracając czas trwania postępowania w ogóle. Skoro 
bowiem ratio legis art. 47714a KPC jest konieczność uzupełnienia istot-
nych luk w materiale dowodowym, które powinny być uzupełnione 
przez organ rentowy, to prowadzenie postępowania – niejednokrotnie 
po parę lat – musi prowadzić do przewlekłości postępowania.

Dotyczy to również tych wszystkich spraw, w których przedmiotem 
sporu jest ocena medyczna, a wprowadzony administracyjny tryb od-
woławczy nie pozwala na kontrolę wydanych decyzji przez sąd ubez-
pieczeń na skutek braku wyczerpującego uzasadnienia orzeczeń lekarzy 
orzeczników i komisji lekarskich. Ubezpieczeni, nie znając podstawy 
odmowy prawa do świadczenia, odwołując się do sądu nie wskazują 
żadnych konkretnych wad orzeczenia lekarskiego, co praktycznie po-
woduje konieczność powtórzenia postępowania dowodowego w tym 
zakresie w całości. Niezależnie od kosztów procesu ponoszonych przez 
Skarb Państwa taka procedura jest sprzeczna z całą filozofią postępowa-
nia cywilnego opartego na kontradyktoryjności procesu.

Po zmianie przepisów ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych2 (ustawą z 20.4.2004 r.) 
przedmiotem wstępnej analizy spraw o rentę musi być występowanie 

1  Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.
2  Tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 535 ze zm.



68

Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk

tzw. nowych okoliczności dotyczących niezdolności do pracy lub sa-
modzielnej egzystencji i data ich powstania. Brak wystarczająco pre-
cyzyjnego uzasadnienia orzeczenia lekarskiego nie pozwala na taka 
ocenę, stąd konieczność wyegzekwowania od organu rentowego od-
powiedniego standardu uzasadnienia orzeczenia. 

W sytuacji, kiedy sąd powszechny jest organem odwoławczym, 
dokonywana przez niego kontrola decyzji administracyjnych wyda-
wanych przez organy rentowe powinna być sprawowana w pełnym 
zakresie. Oznacza to łączność pomiędzy postępowaniem administra-
cyjnym i sądowym.

W przyjętym modelu postępowania odwoławczego sąd jako or-
gan odwoławczy orzeka w I instancji tylko reformatoryjnie, gdyż po 
zmianie w 1996 r. treści art. 47714a KPC uprawnienia kasatoryjne prze-
niesiono do sądu II instancji. Model ten prowadzi, z konieczności, do 
orzekania przez sąd I instancji w sprawach, w których organy rentowe 
wydały decyzje wadliwe, nawet jeżeli mają one kwalifikowane wady 
prawne powodujące konieczność ich uchylenia na etapie postępowa-
nia odwoławczego. 

W aktualnym stanie prawnym sądy powszechne wyposażone 
w kompetencje kasacyjno-reformatoryjne powinny orzekać na pod-
stawie materiału dowodowego ustalonego przez organ rentowy i na 
podstawie materiału zgromadzonego w uzupełniającym postępowa-
niu sądowym. Przyjęta w judykaturze praktyka pomijania oceny pra-
widłowości postępowania przed organem instytucji ubezpieczeń spo-
łecznych i orzekania o zasadności decyzji tylko na podstawie stanu 
faktycznego ustalonego przez sąd prowadzi do zaniechania pełnienia 
przez sąd jako organ odwoławczy roli kontrolnej wobec organów ren-
towych i „zamazania” odwoławczego charakteru postępowania są-
dowego. Uchylanie wadliwych decyzji administracyjnych na etapie 
postępowania odwoławczego, po toczącym się niejednokroć wiele lat 
procesie przed sądami I instancji, naraża Skarb Państwa na wysokie 
koszty procesu i odpowiedzialność odszkodowawczą za przewlekłość 
postępowania.

Tym samym, ze względu na ekonomikę procesową, konieczne jest 
przekonanie sędziów orzekających w sprawach ubezpieczeń spo-
łecznych do korzystania z postępowania wyjaśniającego jako tego 
etapu postępowania, w którym sędzia wspólnie ze stronami definiu-
je przedmiot sporu również w sprawach, w których rozstrzygającą 
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przesłanką o prawie do świadczenia jest czynnik medyczny. Taki tryb 
procedowania pozwoli ograniczyć liczbę powoływanych biegłych są-
dowych, wyeliminować braki w dokumentacji medycznej i precyzyj-
nie sformułować tezę dowodową dla biegłych, a w tych sprawach, 
w których orzeczenia lekarza orzecznika i komisji są tak lakonicznie 
uzasadnione, że nie pozwalają na ocenę, czy nowe okoliczności pod-
noszone przez ubezpieczonych są nowymi okolicznościami, zwrócić 
sprawę organom rentowym zgodnie z przepisami Kodeksu postępo-
wania cywilnego. 

Postępowanie dowodowe – dowód  
z opinii biegłych

Po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego dokonanych 
ustawą z 1.3.1996 r. obowiązek dostarczania dowodów w postępo-
waniu sądowym spoczywa na stronach. To strony mają obowiązek 
dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, nie mogą 
być bierne i liczyć na skorzystanie w dalszym toku postępowania 
ze środka odwoławczego, w którym mogłyby zarzucić sądowi nie-
wyjaśnienie rzeczywistej treści stosunków faktycznych i prawnych. 
Wprawdzie sąd nadal może z własnej inicjatywy uzupełnić postępo-
wanie dowodowe (art. 232 zd. 2 KPC), ale nie jest to już jego obowiąz-
kiem oraz nie może w tym celu prowadzić stosownych dochodzeń1. 
Na tym tle muszą pojawić się kontrowersje wokół korzystania przez 
sądy z wiadomości specjalnych prezentowanych przez biegłych są-
dowych i dowodu z opinii biegłych w postępowaniu przed sądami 
ubezpieczeń społecznych. Pytanie, czy dowód z opinii biegłych w tej 
kategorii spraw – w których zasadniczą przesłanką jest ocena stanu 
zdrowia ubezpieczonego jako podstawa faktyczna orzeczenia – może 
pełnić po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego nadal rolę 
„dowodu koronnego”, dopuszczanego przez sąd ubezpieczeń z urzę-
du, na posiedzeniu niejawnym, jest pytaniem o rolę dowodu z opinii 
biegłych, która w tej kategorii spraw urosła do roli prejudykatu dla 
sądu.

Należy wyraźnie zakreślić granice tego środka dowodowego tak, 
aby dowód ten nie pełnił roli surogatu orzeczenia in merito, a tezę 

1  Por. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postępowania 
cywilnego, cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, Warszawa 2004, s. 76.
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dowodową formułować tak, aby biegli nie mogli wykraczać poza ramy 
wyznaczone zakresem opinii i zamiast konkluzji obejmującej tylko 
wiedzę specjalistyczną, sugerowali sposób rozstrzygnięcia w sprawie. 
Należy też skuteczniej mobilizować strony do przyjęcia odpowiedzial-
ności za wynik postępowania dowodowego już na etapie dopuszcza-
nia dowodu z opinii biegłych przez sąd. 

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego powinno być poprze-
dzone precyzyjnym ustaleniem stanowiska stron (ubezpieczonego 
i organu rentowego) oraz zgromadzeniem materiału dowodowego 
w postaci pełnej dokumentacji lekarskiej. Może to ustrzec sąd przed 
pochopną decyzją o skierowaniu sprawy do biegłych lekarzy okre-
ślonych specjalności oraz późniejszą koniecznością uzupełniania 
opinii. Wstępna faza postępowania, poprzedzająca postanowienie 
sądu w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, wynika 
wprost z przepisów postępowania cywilnego (art. 279 KPC). Regula-
cja procesowa wymaga zatem wysłuchania stron przed dopuszcze-
niem dowodu z opinii biegłych, a pominięcie tej wstępnej fazy jest 
niezgodne z przepisami.

Kolejnym poważnym problemem wiążącym się z przeprowadza-
niem dowodu z opinii biegłych lekarzy jest bezkrytyczny nieraz sto-
sunek części sędziów do tego dowodu. Autorytet naukowy biegłych 
lekarzy i skomplikowana wiedza specjalistyczna powoduje zasadniczą 
trudność w weryfikowaniu opinii. Konieczna jest dalej idąca specja-
lizacja sędziów orzekających w tej kategorii spraw. Reforma sądow-
nictwa ubezpieczeń społecznych włączyła sądownictwo ubezpieczeń 
społecznych do sądownictwa powszechnego – ustawą z 18.4.1985 r. 
o rozpoznawaniu przez sądy powszechne spraw z zakresu prawa pra-
cy i ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 20, poz. 85 ze zm.). W konse-
kwencji tych zmian okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych 
zostały zlikwidowane jako sądy szczególne i przekształcone w wy-
działy pracy i ubezpieczeń społecznych, a reforma przesądziła o cha-
rakterze spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, które w rozumie-
niu formalnym stały się, w myśl art. 1 KPC, sprawami cywilnymi, ale 
dopiero od etapu postępowania sądowego. Reforma pozbawiła też 
sądy pracy i ubezpieczeń społecznych samodzielności ustrojowej, a ich 
odrębność ma tylko charakter formalny.
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Specjalizacja sędziów w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych

Postulat specjalizacji sędziów orzekających w sprawach ubezpiecze-
niowych nie jest w praktyce realizowany wskutek rotacji kadr i braku 
specjalistycznego dostępnego szkolenia. Elementem bardzo istotnym 
tego szkolenia powinna być wiedza medyczna w takim wymiarze, 
który pozwalałby sędziom na pełna kontrolę orzecznictwa lekarskiego. 
Również poziom wiedzy o wymaganiach formalnych opinii stawia-
nych przez sądy nie jest rozpowszechniony, a biegli lekarze oczekują 
pomocy w organizacji szkolenia dla biegłych w zakresie przydatnej im 
wiedzy o procedurach sądowych.

Optymalną formą takiego szkolenia jest szkolenie interprofesjonal-
ne. W ramach tego szkolenia obie grupy zawodowe wzajemnie infor-
mowałyby się o przydatnej im wiedzy, a w trakcie zajęć warsztatowych 
i dyskusji mogłyby wypracować efektywniejszy model współpracy 
sądu z ekspertami. Szkolenie takie pozwalałoby zdefiniować oczeki-
wania sądu wobec opinii biegłych, mogłoby doprowadzić do usunięcia 
niedobrej, a rozpowszechnionej, praktyki pisania opinii osobno przez 
biegłych. Skutkuje to brakiem kompleksowej oceny medycznej stanu 
zdrowia ubezpieczonych. Kompleksowa ocena pozwoliłaby sędziom 
uzyskać wiedzę, eliminującą błędy przy określaniu specjalności bie-
głych i pozwalającą na rzetelną kontrolę wydawanych przez biegłych 
opinii. Tylko wtedy bowiem Sąd stanie się „najwyższym biegłym”, gdy 
będzie miał po temu odpowiednie kompetencje, aby prowadzić z bie-
głymi i stronami dialog na wysokim merytorycznym poziomie. Należy 
też przywrócić dowodowi z opinii biegłych właściwą mu rangę – do-
wodu, takiego samego co do procesowego znaczenia, jak pozostałe.

Środowisko sędziów orzekających w sprawach ubezpieczeniowych 
powinno ponownie przemyśleć miejsce i rolę biegłych w postępowa-
niu przed sądami ubezpieczeń, koszty powszechności uwzględnia-
nia wszystkich, nawet słabo uzasadnionych, wniosków dowodowych 
(a dowody w tym postępowaniu prowadzone są wyłącznie na koszt 
Skarbu Państwa) i dopuszczania do praktyki kierowania na rozpra-
wę odwołań od decyzji organów rentowych wydanych na podstawie 
słabo udokumentowanych i źle uzasadnionych orzeczeń lekarskich. 
W trakcie publicznej debaty trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak stoso-
wać zasady kontradyktoryjności procesu cywilnego i ograniczania roli 
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sądu w tym postępowaniu, aby spełnić jednocześnie postulat specjal-
nej ochrony podmiotów biorących w nim udział. 

Dotychczasowa praktyka prowadzenia postępowania dowodowe-
go w całości z urzędu, udzielania szerokich instrukcji i egzekwowanie 
inkwizycyjnego modelu postępowania przez orzeczenia sądów II in-
stancji powoduje liczne kontrowersje co do zakresu stosowania ogól-
nych zasad postępowania cywilnego przy braku podstaw prawnych 
do odstępstwa od ich stosowania. W ustalonej wykładni sądów od-
woławczych ciężar odpowiedzialności za wyniki postępowania do-
wodowego nadal ciąży na sądzie I instancji, tak jak gdyby nie zmie-
nił się w zasadniczy sposób model procesu cywilnego, a pytanie, czy 
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowią-
zuje nadal – w praktyce – zasada prawdy obiektywnej, mimo zmian 
wprowadzonych do procedury cywilnej po 1996 r., jest podstawowym 
pytaniem o sposób rozpoznawania tych spraw. 

Niestety, kosztowna i nieefektywna praktyka rozpoznawania spraw 
z zakresu ubezpieczeń społecznych nie gwarantuje szybkości postępo-
wania, a długotrwałe procesy mogą narazić Polskę na odpowiedzial-
ność odszkodowawczą przed Europejskim Trybunałem Praw Człowie-
ka w Strasburgu.

Wiedza z zakresu psychologii w pracy 
sędziego

Ryszarda Stasiak1

Aby sądy i sędziowie mogli spełniać rolę, do której zostali powo-
łani, i pokładane w nich oczekiwania, muszą otrzymać do dyspozy-
cji odpowiednie instrumenty i środki. Instrumentami takimi są dobre 
prawo materialne i dobre procedury. Sprawność i efektywność pracy 
każdego sędziego zależy także od jego kwalifikacji. Chodzi tu nie tyl-

1  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku.
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ko o znajomość przepisów prawa, ale także o poziom wiedzy ogólnej 
z różnych dziedzin życia, kulturę osobistą, etykę i umiejętność zasto-
sowania tej wiedzy w praktyce.

Spośród różnych dziedzin wiedzy, które mogą być przydatne 
w pracy sędziego, wiedzę psychologiczną należy uznać za jedną 
z podstawowych. Praca sędziego, zarówno ta w zaciszu gabinetu, jak 
i w sali rozpraw, jest nieodłącznie związana z ludźmi. Możemy to ro-
zumieć dwojako, jako kontakt z ludźmi – uczestnikami różnych postę-
powań, ale także jako kontakt, konieczność współpracy z innymi sę-
dziami, z asystentem, z pracownikami sekretariatów.

Choćby podstawowa wiedza z zakresu społecznych aspektów 
funkcjonowania ludzi, wyjaśniania zachowań człowieka, osobowości 
i różnic indywidualnych, zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicz-
nych, funkcjonowania zmysłów, percepcji i pamięci oraz jej zniekształ-
ceń, emocji i motywacji – jest wręcz nieodzowna w pracy każdego sę-
dziego, niezależnie od jego specjalizacji. Jest to jedno z tych narzędzi, 
w które wysoko wykwalifikowany sędzia powinien być wyposażony, 
a które zwiększy z pewnością jego efektywność i przyniesie praktycz-
ne efekty pracy. Nie chodzi tu jednakże o specjalistyczną wiedzę, po-
nieważ w celu uzyskania wiadomości specjalnych z jakiejś dziedziny 
sędziowie zasięgają opinii ekspertów, biegłych określonej specjalności, 
ale o wiedzę ogólną, przydatną sędziemu zarówno w sprawach kar-
nych, jak i cywilnych, rodzinnych i nieletnich, z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych.

Niestety pięcioletni program studiów prawniczych do chwili obec-
nej nie obejmuje wiedzy z tego zakresu. Co gorsza, również trzyletni 
tok aplikacji sędziowskiej, której celem jest przecież praktyczne przy-
gotowanie absolwentów prawa do zawodu sędziego, nie uwzględnia 
zagadnień psychologii w swoim programie. Wiedza psychologiczna 
rzadko jest też przedmiotem szkoleń sędziów, organizowanych przez 
okręgowych kierowników szkoleń, sądy apelacyjne, czy Krajowe Cen-
trum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Sędziowie 
pozostawieni są zatem sami sobie. Od indywidualnych umiejętności 
sędziego, od jego intuicji zależy np. sposób prowadzenia rozprawy, za-
dawania pytań świadkom, opanowanie emocji w sali rozpraw, zarów-
no uczestników procesu, jak i własnych, a także poziom rozumienia 
i wykorzystania, czasami skomplikowanych, opinii biegłych psychia-
trów czy psychologów.
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W dobie zmian w organizacji pracy sędziów i systemie ich szkoleń, 
a także w momencie utworzenia Krajowego Centrum Szkolenia Kadr 
Sądów Powszechnych i Prokuratury, można się pokusić o sformułowa-
nie podstawowego programu szkoleń dla sędziów z zakresu wiedzy 
psychologicznej.

Projekt programu szkolenia sędziów z zakresu 
psychologii1

W programie szkolenia należy uwzględnić tę tematykę, która 
może mieć największe znaczenie w pracy sędziego. Aby możliwe było 
uwzględnienie niezbędnych treści, na szkolenie powinno się przezna-
czyć minimum 18 godzin. Taki minimalny program szkolenia zawie-
rałby następujące bloki tematyczne: 
1)  Czym jest psychologia. Najważniejsze pojęcia i terminy psycho-

logiczne, podstawowe szkoły psychologiczne, specyfika psycholo-
gicznego wyjaśniania zachowań ludzkich, możliwości i ogranicze-
nia psychologii;

2)  Wrażenia zmysłowe i percepcja. Odbiór wrażeń zmysłowych, 
wpływ oczekiwań, nastawienia, wiedzy i kontekstu na spostrzega-
nie, uwaga i selektywność spostrzegania, obronność percepcyjna; 

3)  Pamięć i jej zniekształcenia. Pamięć – jej istota i rodzaje. Pamięć 
krótko- i długotrwała. Pamięć semantyczna i epizodyczna. Pamięć 
dowolna i mimowolna. Ograniczenia i zaburzenia pamięci, zapo-
minanie. Zniekształcenia pamięci, możliwości sterowania pamię-
cią, implanty pamięciowe;

4)  Myślenie i rozwiązywanie problemów. Istota, rodzaje i funk-
cje myślenia. Myślenie a rozwiązywanie problemów. Przeszkody 
w rozwiązywaniu problemów. Błędy w rozumowaniu. Podejmo-
wanie decyzji. Myślenie twórcze;

5)  Język i porozumiewanie się. Cechy i funkcje języka. Reguły sku-
tecznego porozumiewania się. Komunikacja werbalna i niewerbal-
na. Język ciała, kontrola wyrazu emocjonalnego. Inteligencja emo-
cjonalna;

1  Opracowując projekt wykorzystałam program szkolenia psychologicznego stwo-
rzony przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie dla rocznych studiów 
podyplomowych – kierunek: Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organiza-
cji – które ukończyłam w latach 2006–2007.
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6) Emocje i motywacja. Podstawowe emocje i ich funkcje. Afekty 
i nastroje. Wpływ emocji na sprawność działania. Stres – źródła 
i następstwa. Radzenie sobie ze stresem. Psychologia zdrowia. 
„Wypalenie” zawodowe. Źródła i rodzaje motywacji. Rola emocji 
w procesach motywacyjnych;

7) Osobowość człowieka. Najważniejsze teorie osobowości. Cechy 
temperamentu i osobowości. Pomiar osobowości. Różnice indywi-
dualne – w jaki sposób ludzie się różnią między sobą. Cechy inte-
lektu. Problem dziedziczności cech;

8) Zaburzenia zachowania. Pojęcie normy i patologii. Historyczna 
i kulturowa zmienność kryteriów normy. Nerwice, psychozy, za-
burzenia nastroju, zaburzenia osobowości. Główne typy zaburzeń 
psychicznych i sposoby ich leczenia;

9) Poznanie społeczne i relacje społeczne. Konstruowanie rzeczywi-
stości społecznej. Postawy, zmiana postaw i działanie. Uprzedze-
nia. Relacje społeczne. Społeczne funkcjonowanie człowieka.

Czy i w jaki sposób wiedza z zakresu psychologii może wpły-
wać na sprawność postępowania sądowego? Wiedza w tej dziedzi-
nie umożliwiłaby sędziom lepsze rozumienie procesów zachodzących 
w psychice ludzkiej. Praca sędziego, w szczególności ta w sali rozpraw, 
ma jak największy związek z psychologią.

Psychologia sali rozpraw
Zachowanie sędziego podczas rozprawy, jego stosunek do uczest-

ników postępowania sądowego mają duży wpływ na przebieg i wynik 
rozprawy sądowej. Na tym etapie postępowania sądowego przydatne 
mogą okazać się różne aspekty psychologii. 

Zacznijmy od samego sędziego. Znajomość wiedzy z zakresu emo-
cji, wpływu emocji na sprawność działania, stresu i jego następstw, 
sposobów radzenia sobie ze stresem ma wpływ na zachowanie sędzie-
go podczas rozprawy. Pozwala mu nie tylko radzić sobie z własnymi 
emocjami i własnym stresem, który niejednokrotnie jest ogromny, ale 
także pozwala zrozumieć emocje uczestników postępowania. To, że 
ludzie, niejednokrotnie po raz pierwszy występujący w sądzie, zacho-
wują się nerwowo, nieumiejętnie, nieporadnie, czasami są wybuchowi, 
można lepiej zrozumieć, gdy poznamy mechanizmy rządzące emocja-
mi i stresem. Ważna jest też reakcja sędziego na nietypowe zachowania 
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stron, umiejętność panowania nad przebiegiem rozprawy i atmosferą 
sali rozpraw.

Także wiedza na temat cech i poziomów funkcjonowania języ-
ka, zasad skutecznej komunikacji, komunikacji niewerbalnej, ję-
zyka ciała i kontroli wyrazu emocjonalnego jest na tym etapie postę-
powania wręcz konieczna. W komunikacji werbalnej ważne jest, aby 
używać języka zrozumiałego dla stron zamiast hermetycznego języka 
prawniczego. Niejedna anegdota powstała właśnie na kanwie niezro-
zumienia języka prawniczego przez strony. Bardzo istotny, z uwagi 
na społeczny odbiór wymiaru sprawiedliwości, jest język, jakim po-
sługują się sędziowie uzasadniając swoje orzeczenia, i sposób, w jaki 
to robią. Najczęstsze zarzuty dotyczące niezrozumiałych wypowiedzi 
sędziów dotyczą właśnie uzasadniania orzeczeń. Przede wszystkim 
język powinien być zrozumiały dla stron. Wiedza psychologiczna na 
temat barier w komunikacji uświadomiłaby sędziom, dlaczego ludzie 
bardzo często nie rozumieją tego, co się do nich mówi, nie rozumieją 
argumentów, których sędzia używa, a które legły u podstaw wydania 
orzeczenia. Po pierwsze, odgrywają tu z pewnością rolę emocje, niety-
powa i stresująca sytuacja, wytrącenie z normalnego rytmu uwagi. Po 
drugie, wpływ na to ma skłonność do ignorowania informacji sprzecz-
nych z naszymi poglądami, negatywne nastawienie do wymiaru spra-
wiedliwości, brak zaufania do sądu. Można twierdzić, że jeśli orzecze-
nie jest niekorzystne dla strony, to włącza się obronność percepcyjna. 
Ludzie nie chcą słyszeć tego, co jest dla nich negatywne. Jeśli przez 
lata toczyli np. zaciekły spór sąsiedzki, a rozstrzygnięcie dotyczące 
tego sporu jest dla nich niekorzystne.

W odbiorze społecznym wymiaru sprawiedliwości dla uczestni-
ków postępowania nie mniejsze znaczenie niż komunikacja werbal-
na ma komunikacja niewerbalna. Ważna tu jest postawa ciała, wyraz 
twarzy, kontakt wzrokowy, gestykulacja, ton głosu, a także otoczenie 
– powaga sali sądowej, rekwizyty, którymi w tym przypadku są toga 
i łańcuch sędziego. Wiele skarg na nierówne traktowanie stron opiera 
się tylko na tym, że sędzia uśmiechał się do jednej ze stron, był bar-
dziej przychylny, co dowodzi, iż nie był bezstronny. W tym zakresie, 
komunikacji niewerbalnej – intencjonalnej i nieintencjonalnej – z pew-
nością bardziej owocne byłyby warsztaty, a nie wykład. 
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Przesłuchanie świadków 
Do przesłuchania świadków odnoszą się także uwagi wskazane 

wyżej, ale ponadto sędziowie przesłuchujący strony czy świadków po-
winni mieć podstawową wiedzę psychologiczną w zakresie technik 
zadawania pytań, w szczególności pytań otwartych, zamkniętych, 
parafrazujących. Wiedza z zakresu spostrzegania, uwagi, pamięci, za-
pamiętywania i zapominania jest także niezbędna. 

Sędziowie zdają sobie sprawę z tego, że do dowodu z zeznań 
świadków należy podchodzić z dużą ostrożnością. Dzięki wiedzy na 
temat percepcji i uwagi można m.in. zrozumieć, dlaczego czasami 
kilku świadków tego samego wydarzenia pamięta inne szczegóły. Ma 
tu znaczenie selektywność uwagi (informacja, na którą uwaga nie jest 
zwrócona, nie będzie uświadamiana), odrzucanie informacji uznanych 
w danym momencie za nieistotne, ale także wpływ kontekstu i oczeki-
wań, i wpływ emocji. Świadków przesłuchuje się bowiem zarówno na 
okoliczności, do których nie przywiązują uwagi (np. byli świadkami 
jakiejś rozmowy, która dopiero później okazała się istotna ze wzglę-
dów prawnych), ale też na okoliczności, o których od samego począt-
ku wiadomo, że są istotne, np. świadkowie wypadku drogowego, po-
bicia. W obu sytuacjach może mieć znaczenie właśnie selektywność 
uwagi (każdy ze świadków pamięta co innego), ale w przypadku tych 
drugich zdarzeń znaczenie mieć będą również emocje, np. strach, prze-
rażenie, szczególnie jeśli świadkowie sami uczestniczyli w wypadku, 
bądź ktoś z ich bliskich. 

Z zagadnieniami tymi ściśle związana jest pamięć, rozumiana jako 
zdolność do przechowywania informacji w jakimś celu. Wiedza o ro-
dzajach i funkcji pamięci, pamięci krótkotrwałej i ultrakrótkotrwałej, 
pozwoli również zrozumieć, dlaczego osoby będące świadkami zda-
rzeń nie pamiętają ich. Istotne znaczenie mieć tu także będzie pamięć 
epizodyczna, bowiem wielokrotnie, w szczególności w procesach kar-
nych, przesłuchanie oskarżonego lub świadka, dającego alibi oskarżo-
nemu, zaczyna się od pytania: „co świadek robił dnia tego i tego?”.

Nie można też pominąć pamięci rekonstruktywnej, która pozwa-
la na rekonstrukcję wspomnień. Należy jednak wiedzieć, że czasami 
rekonstruowane wspomnienia ulegają zniekształceniu. Dzieje się tak 
z powodu występowania trzech procesów: wyrównywania – uprasz-
czania, wyostrzania – podkreślania i nadmiernego akcentowania 
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niektórych szczegółów, asymilowania – zmieniania szczegółów sto-
sownie do swojej wiedzy i doświadczenia. 

Poważne badania nad pamięcią naocznych świadków przepro-
wadzone przez psychologów wskazują na to, że ich wspomnienia są 
bardzo podatne na zniekształcenia przez informacje występujące po 
zdarzeniu. Informacje te mogą być wprowadzone przez inne osoby za-
równo świadomie, jak i nieświadomie. Wówczas ludzie mogą nie być 
w stanie przekazać „prawdy”, nawet jeśli bardzo tego chcą.

Zaburzenia osobowości i zaburzenia psychiczne
Wiedza na temat zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych 

jest kolejną dziedziną z zakresu psychologii bardzo przydatną w pracy 
sędziego. Z zaburzeniami psychicznymi, potrzebą ustalenia, czy dana 
osoba cierpi, bądź cierpiała na jakąś chorobę psychiczną, sędziowie 
spotykają się w różnego rodzaju sprawach, zarówno cywilnych, ro-
dzinnych, jak i karnych. W sprawach tych z reguły podstawą orzecze-
nia sądu jest opinia psychiatry. Najbardziej istotne sprawy to:
1)  sprawy cywilne, których przedmiotem jest np. ustalenie ważności 

zawartej umowy – zgodnie z art. 82 Kodeksu cywilnego (dalej jako 
KC) nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która 
z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym 
świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2)  sprawy spadkowe – art. 944 KC stanowi, że sporządzić i odwołać 
testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, a art. 945 § 1 KC stanowi, że testament jest nieważny, 
jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

3)  sprawy karne – art. 31 § 1 Kodeksu karnego (dalej jako KK), stano-
wi, że nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicz-
nej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności 
psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia 
lub pokierować swoim postępowaniem (niepoczytalność); zgodnie 
z art. 31 § 2 KK, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność 
rozpoznania czynu lub kierowania postępowaniem była w znacz-
nym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary (poczytalność ograniczona); 

4)  sprawy rodzinne – np. w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dzie-
cka, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie 
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kontaktów z dzieckiem – sąd powinien badać predyspozycje rodzi-
ców do opieki nad dzieckiem, w tym zaburzenia osobowości; 

5)  sprawy dotyczące nieletnich – przyczyną zachowania nieletnich 
są często zaburzenia osobowości; 

6)  sprawy o ubezwłasnowolnienie – art. 13 § 1 KC stanowi, że oso-
ba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolnio-
na całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju 
umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szcze-
gólności pijaństwa, narkomanii, nie jest w stanie kierować swym 
postępowaniem, zgodnie zaś z art. 16 § 1 KC osoba pełnoletnia 
może być ubezwłasnowolniona częściowo z tych samych powo-
dów, jednakże gdy stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowol-
nienia całkowitego; 

7)  sprawy o skierowanie osoby psychicznie chorej do zakładu opie-
ki społecznej – art. 39 ust. 2 ustawy z 19.8.1994 r. o ochronie zdro-
wia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.). 

Wiedza psychologiczna ma ogromny i wieloaspektowy związek 
z pracą sędziego. Wyposażenie sędziego w tę wiedzę będzie mieć duży 
wpływ na jakość i efektywność jego pracy. Elementy psychologii po-
winny być zatem przedmiotem szkolenia zarówno studentów prawa, 
aplikantów sądowych, jak i ustawicznego szkolenia sędziów.

O związkach prawa i psychologii 
oraz co z nich wynika

Edward Nęcka1

Związki prawa z psychologią to temat ogromny ze względu na za-
kres problemów. W naszym systemie jurysdykcji niektóre kwestie są 
nam zresztą obce, np. skuteczne oddziaływanie na ławę przysięgłych 

1  Psycholog, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Wyż-
szej Psychologii Społecznej. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN i Polskie-
go Towarzystwa Psychologicznego oraz kilku innych towarzystw międzynarodowych. 
Prowadzi badania dotyczące funkcjonowania umysłu człowieka, przede wszystkim in-
teligencji i twórczości oraz podstawowych procesów poznawczych (uwagi i pamięci). 
Interesuje się praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej.
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i zjednywanie sobie jej przychylności. W systemach anglosaskich ten 
czynnik może decydować o wyniku rozprawy, nic więc dziwnego, że 
rozmaitych podręczników i poradników z zakresu „psychologii sali 
sądowej” znajdziemy w tamtejszej literaturze rzeczywiście sporo.

U nas problem związków prawa z psychologią jest raczej niedo-
ceniany. Tym większą radość budzą wszelkie próby upowszechnienia 
wiedzy psychologicznej wśród praktyków i adeptów prawa. Popiera-
jąc z całej mocy takie próby, trzeba zarazem uzmysłowić sobie możli-
we linie napięć pomiędzy dwiema dyscyplinami. Dzieli je mianowi-
cie ostateczny cel postępowania. Dla sędziego jest nim sprawiedliwe 
osądzenie i skazanie człowieka, dla adwokata – uzyskanie możliwie 
najłagodniejszego wyroku, a dla prokuratora reprezentującego pań-
stwo – pożądane skutki wyroku w przyszłości, przede wszystkim 
względy prewencji szczególnej i ogólnej. Mimo różnorodności celów, 
którymi kierują się przedstawiciele zawodów prawniczych, łączy ich 
jedno: dążenie do oceny czynu w świetle obowiązującego prawa. Oso-
bowość podsądnego, jego uwarunkowania biograficzne, rodzinne czy 
zdrowotne mogą być co najwyżej dodatkową przesłanką oceny i de-
cyzji, nigdy zaś jej podstawą. Tymczasem dla psychologa te właśnie 
„przesłanki dodatkowe” stanowią istotę podejścia do człowieka i jego 
problemu. Psycholog nie ignoruje sytuacji prawnej człowieka, które-
mu ma pomóc, ale podchodzi do niej jak do jeszcze jednego składnika 
sytuacji, w której ów człowiek się znalazł. Miał on określoną biografię, 
podlegał takim, a nie innym oddziaływaniom środowiskowym, cechu-
je się takim, a nie innym profilem osobowości czy poziomem inteligen-
cji – a ponadto znalazł się w tarapatach jako podejrzany, oskarżony lub 
skazany. Taka perspektywa spojrzenia na problem musi rodzić pewne 
skutki w kontaktach z prawnikami, którzy z konieczności i z oczywi-
stych względów koncentrują się na sytuacji „paragrafowej” człowie-
ka. Rozbieżność perspektyw nie musi rodzić skutków negatywnych, 
o ile przedstawicielom obu stron uda się podejść do problemu komple-
mentarnie, to znaczy wzajemnie się uzupełniając pod względem kom-
petencji, wiedzy i stawianych sobie celów. Ale to wymaga współpracy 
i wzajemnej wiedzy o sobie, z czym – jak wiadomo – mamy kłopot.

Z odmiennej perspektywy spojrzenia na problem wynika druga 
możliwa linia napięć, mianowicie różnice co do oceny czynu i spraw-
cy. Psycholog ma wyuczoną tendencję do szukania wyjaśnień, które 
pozwoliłyby mu zrozumieć, dlaczego sprawca uczynił to, co uczynił. 
Będzie szukał wszelkich dostępnych informacji, które mogłyby pomóc 
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mu w zrozumieniu uwarunkowań i motywów czynu. A jak mówi zna-
ne przysłowie: zrozumieć znaczy wybaczyć. Za psychologicznym zro-
zumieniem czynu i sprawcy łatwo – być może zbyt łatwo – idzie wy-
baczenie, a nawet całkowite pominięcie w ocenie wymiaru etycznego 
i prawnego. Pozostaje sam tylko wymiar psychologiczny, czyli dąże-
nie do zrozumienia. Zresztą psycholog jest intensywnie trenowany 
w unikaniu etyczno-moralnej oceny postępowania swoich „klien-
tów” czy podopiecznych. Ocenianie ludzi uchodzi na gruncie psycho-
logii za coś niepotrzebnego, a nawet niestosownego. Psychologia oczy-
wiście zajmuje się ocenianiem ludzi jako problemem badawczym. Pyta 
przykładowo, na jakiej podstawie jedni oceniają drugich, na ile te oce-
ny są obiektywne, czy są trwałe, co z nich wynika itd. Ale psycholog 
praktyk nie ocenia, a w każdym razie intensywnie próbuje się od tego 
powstrzymać, ponieważ uczono go, że jego zadanie polega na czym 
innym, mianowicie na zrozumieniu i udzieleniu pomocy w samodziel-
nym rozwiązaniu przez „klienta” jego problemów.

Prawnicy oczywiście również wnikają w motywy i uwarunkowa-
nia czynu, od tego uzależniając nie tylko rodzaj i wysokość kary, ale 
nawet to, czy można odstąpić od jej wymierzenia. Wiemy, że zdarzają 
się też przypadki nadzwyczajnego złagodzenia kary, właśnie w wyni-
ku analizy motywów i uwarunkowań czynu. Mimo to zadanie praw-
nika jest zasadniczo różne od zadania psychologa, ponieważ w grun-
cie rzeczy sprowadza się do oceny. Prawnik, a szczególnie sędzia, to 
osoba, która zawodowo ocenia ludzi. Przypomina pod tym wzglę-
dem nauczyciela lub szefa kadr w przedsiębiorstwie, z tą różnicą, że 
z ocenami sędziowskimi wiążą się nieporównanie donioślejsze skut-
ki, a sam sędzia jest obarczony nieporównanie cięższym brzemie-
niem odpowiedzialności. Odpowiedzialność psychologa jest znacznie 
mniejsza: ma on przestrzegać standardów etycznych swojego zawodu, 
ale nie odpowiada za decyzje „klienta”, przeciwnie – robi wszystko, 
aby „klient” sam podjął decyzję i wziął za nią osobistą odpowiedzial-
ność. Wydaje się w związku z tym, że w psychologicznym szkoleniu 
prawników powinno się w należytym stopniu uwzględnić problemy 
związane z oceną ludzi i podejmowaniem decyzji. Bogata literatura 
na temat psychologicznych aspektów podejmowania decyzji powinna 
być przystosowana do potrzeb prawników, a następnie szeroko upo-
wszechniona.
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Trzecia linia napięć między psychologami a prawnikami dotyczy 
tego, komu lub czemu służymy. Jest to jeden z podstawowych dyle-
matów psychologów zatrudnionych w takich instytucjach i organiza-
cjach, jak wojsko, policja lub służba penitencjarna. Czy „klientem” psy-
chologa jest wówczas żołnierz z problemami osobistymi, czy wojsko, 
które ma z tym żołnierzem kłopot? Czy psycholog ma być raczej po 
stronie jednostki, czy po stronie instytucji? Jednostka może być w tej 
relacji słabsza i bezbronna, ale to instytucja zatrudnia psychologa, wy-
nagradza go i formułuje wobec niego określone oczekiwania. Konflikt 
sumienia staje się szczególnie dotkliwy wtedy, gdy instytucja jest opre-
syjna i w oczywisty sposób gwałci prawa jednostki. Ale nawet wtedy, 
gdy prawa człowieka są szanowane i należycie egzekwowane, konflikt 
lojalności między jednostką a instytucją może psychologowi mocno 
doskwierać. Tak więc oczekiwania przedstawicieli zawodów prawni-
czych wobec psychologów mogą być przez tych ostatnich odczytywa-
ne jako nieuprawniony nacisk na przyłączenie się do aparatu represji. 
Prawnicy mają tu swoje racje, a psychologowie mogą źle lub przesad-
nie takie oczekiwania odczytywać czy interpretować. Nie zmienia to 
faktu, że i na tej linii mogą się ujawniać symptomy braku zaufania lub 
braku porozumienia.

Mimo zarysowanych tutaj zagrożeń i problemów współpraca psy-
chologów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wydaje się nie-
zbędna. Co więcej, współpraca tego rodzaju może być potencjalnie 
bardzo twórcza, bo zderzenie się różnych racji czy odmiennych punk-
tów widzenia zawsze jest inspirujące. Aby tak się stało, potrzebne jest 
wzajemne poznanie się i upowszechnienie wiedzy psychologicznej 
wśród prawników, a prawnej – wśród psychologów.
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Wymiar sprawiedliwości w warunkach 
społeczeństwa informacyjnego

Jacek Gołaczyński1

Obecnie mimowolnie stajemy się świadkami gruntownej zmiany 
charakteru społeczeństw. Epoka industrialna ustępuje miejsca epoce 
informacyjnej, opartej na zaawansowanej elektronice. Wszechobec-
na rewolucja informacyjna wpływa na styl życia, pracy i nauki – czę-
sto w taki sposób, iż stosunkowo szybko i niemalże niezauważalnie 
uzależnia pewne rodzaje czynności od technologii. Zmianie ulegają 
również wzajemne relacje pomiędzy władzą a obywatelami. Zaś in-

1  Profesor dr hab., wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, kierownik Cen-
trum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
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formacja staje się coraz potężniejszym narzędziem służącym gospo-
darczo-społecznemu rozwojowi świata.

Czym jest „społeczeństwo informacyjne”
Chcąc poprawnie zdefiniować termin „społeczeństwo informacyj-

ne” należy sięgnąć do źródła jego powstania. Jak się okazuje, nie jest 
to wcale takie proste. Po raz pierwszy terminu „społeczeństwo infor-
macyjne” (jap. johoka shakai lub joho shakai) w 1963 r. użył Tadao Ume-
sao wraz z Kenichi Kohyama, Yujiro Hayashi oraz Yoneji Masuda, pisząc 
artykuł o społeczeństwie przetwarzającym informacje. Aktualnie ter-
minem tym określa się na ogół społeczeństwo, w którym towarem 
staje się informacja, traktowana jako szczególne dobro niematerialne, 
równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Pamiętajmy 
bowiem, że to właśnie informacja, która jest częścią każdego produk-
tu czy usługi, jest czynnikiem wykorzystywanym w każdym obszarze 
naszych codziennych działań.

Trudności z prawidłową wykładnią tego pojęcia związane są rów-
nież z faktem, iż nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji. 
Stąd też różne, czasem bardzo odmienne, stanowiska w tej kwestii zaj-
mowane przez piśmiennictwo. Wszystkie definicje mają jednak pew-
ną wspólną cechę – wskazują nowe technologie jako źródło, które ma 
i wciąż będzie miało decydujący wpływ na otaczający nas świat. Luc 
Soete, jeden z ekspertów Unii Europejskiej, definiuje społeczeństwo in-
formacyjne w kontekście działań politycznych:

„Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które właśnie się kształ-
tuje, gdzie technologie gromadzenia i transmisji informacji i danych są po-
wszechnie dostępne po niskich kosztach. Powszechnemu użyciu informacji 
i danych towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne i prawne zmiany, 
które głęboko zmieniają życie, pracę i społeczeństwo jako takie”.

Inne popularne definicje:
„Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do 

użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystują-
ce usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji” 
(Kongres Informatyki Polskiej, 1994 r., na podstawie Raportu Bangemana dla 
Rady Europy).

„...OECD uznała, iż gospodarka jutra będzie, w dużym stopniu, »gospo-
darką informacyjną«, a społeczeństwo będzie w rosnącym stopniu »społe-
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czeństwem informacyjnym«. Oznacza to, że informacja będzie stanowiła dużą 
część wartości dodanej większości dóbr i usług, a działalności informacyjnie 
intensywne będą, w rosnącym stopniu, charakteryzować gospodarstwa domo-
we i obywateli” (ICCP 1998)1.

„Pojęcie społeczeństwa informacyjnego oznacza formację społeczno-go-
spodarczą, w której produktywne wykorzystanie zasobu, jakim jest informa-
cja oraz intensywna pod względem wiedzy produkcja, odgrywają dominującą 
rolę” (Kubicek, 1999).

„Termin „społeczeństwo informacyjne” jest używany do określenia społe-
czeństwa, w którym jednostki – jako konsumenci czy też pracownicy – inten-
sywnie wykorzystują informację” (Kubicek, 1999).

„Społeczeństwo, w którym informacja stała się zasobem produkcyjnym 
określającym nowe przewagi konkurencyjne w stosunku do otoczenia, a rów-
nocześnie zapewniającym rosnący poziom adaptacyjności społecznej, w wyra-
zie ogólnym i w wyrazie jednostkowym, do zmieniającej się lawinowo zmien-
ności otoczenia” (Hofmokl, 1997)2.

„Społeczeństwo informacyjne może zostać znalezione na przecięciu, kie-
dyś odrębnych, przemysłów: telekomunikacyjnego, mediów elektronicznych 
i informatycznego, bazujących na paradygmacie cyfrowej informacji. Jedną 
z wiodących sił jest stale rosnąca moc obliczeniowa komputerów oferowanych 
na rynku, której towarzyszą spadające ceny. Innym elementem jest możliwość 
łączenia komputerów w sieci, pozwalająca im na dzielenie danych, aplikacji, 
a czasami samej mocy obliczeniowej na odległości tak małe, jak biuro, i tak 
duże jak planeta. Ten podstawowy model rozproszonej mocy obliczeniowej 
i szybkich sieci jest sednem społeczeństwa informacyjnego” (OECD 1999)3.

1  Definicja pochodzi z materiałów OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development – www.oecd.org), ale w dostępnych źródłach nie ma wskazania dokładnej 
nazwy dokumentu. ICCP oznacza Komitet OECD o nazwie Information, Computer and 
Communication Policy. 

2  Definicja prof. Tomasza Hofmokla, twórcy Naukowej i Akademickiej Sieci Kompu-
terowej – NASK zasługuje na uwagę z innego powodu. Otóż w ok. 10 lat po podaniu 
tej definicji w polskich zasobach Internetu nie sposób znaleźć oryginalnego opracowa-
nia zawierającego tę definicję. Autorzy [BBGA 2003] jako źródło podają np. prezenta-
cję z 2000 r. zamieszczoną na stronie Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego 
(autor prezentacji: Piotr Werner http://www.wgsr.uw.edu.pl/si/).

3  Remigiusz Philips, Definicje, http://www.esociety.spoleczenstwoinformacyjne.pl/in-
dex.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=37, na podstawie: T. Goban-Klas, 
Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, War-
szawa 2006.
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„Bezsprzeczne jest jednak to, że podstawą rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego jest gospodarka oparta na wiedzy, a »zasadniczym zasobem go-
spodarczym, skumulowanym zarówno w bazach danych, jak i w społecznym 
potencjale intelektualnym, staje się zasób wiedzy, czyli informacji, i sposób jej 
wykorzystania«”1.

W celu poprawnego zrozumienia istoty właściwości społeczeństwa 
informacyjnego musimy zdefiniować kilka jego elementów składo-
wych: wytwarzanie informacji, przechowywanie informacji, przetwa-
rzanie informacji, przekazywanie informacji, szybkość przekazu infor-
macji, pobieranie informacji, wykorzystywanie informacji.

Programowymi dokumentami dotyczącymi społeczeństwa infor-
macyjnego na gruncie polskim są m.in.:
1)  Uchwała Sejmu RP z 14.7.2000 r. w sprawie budowania podstaw 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce;
2)  Stanowisko Rady Ministrów wobec uchwały Sejmu RP z 14.7.2000 r. 

w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce;

3)  Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 
Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, Warszawa 
2000 r.;

4)  ePolska – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego w Polsce na lata 2001–2006, przyjęty przez Radę Mini-
strów 11.9.2001 r.

Wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości
Postęp techniczny niewątpliwie wymusza dokonanie zasadniczego 

przeglądu i analizy tradycyjnych instytucji prawnych. Nowe technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne (Information and Communication Tech-
nology, w skrócie ICT) stwarzają nowe jakościowo sposoby wykonywa-
nia czynności sądowych i procesowych. ICT zmuszają również sądy 
do aktywności w gromadzeniu dowodów elektronicznych, takich jak: 
elektroniczne umowy, e-faktury, korespondencja e-mailowa, dowody 
z szeroko rozumianych przestępstw komputerowych.

1  Polska 2025 — długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
Rada Ministrów, Warszawa 26.7.2000 r.
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Korzyści z zastosowania ICT w sądownictwie
Korzyści z ICT biorą się ze stosowania nowych technologii w pro-

cesie wspomagania pracy struktur zarówno samego sądu, jak i osób 
w nim pracujących. Wiąże się to oczywiście z wprowadzaniem no-
wych rodzajów czynności, zmian organizacyjnych i nowych umiejęt-
ności. Jednak dzięki ICT sądy niczym komercyjne firmy zyskują na 
produktywności i szybkości działania. Rekomendacja Komitetu Mini-
strów Rady Europy Rec. (2001) 21 z 28.2.2001 r. dotycząca projektowa-
nia i zmian systemów sądowych i sądowych systemów informatycz-
nych w sposób efektywny ekonomicznie wymienia poprawę jakości 
wymiaru sprawiedliwości, szybkości działania i opłacalności. 

Na jakość wymiaru sprawiedliwości ma wpływ wiele powiąza-
nych ze sobą czynników. Wymieńmy niektóre z nich:
1) Jednolitość rozstrzygnięć w takich samych stanach faktycznych 

– publikowanie orzeczeń sądowych w Internecie i możliwość ich 
wyszukiwania za pomocą przeglądarki internetowej;

2) Zdalny dostęp do rejestrów publicznych prowadzonych w syste-
mach informatycznych;

3) Elektroniczna publikacja tekstów aktów prawnych. Tym samym 
od razu nasuwają się dwa postulaty. Pierwszy, aby dostęp do ak-
tów prawnych był powszechny i bezpłatny. Po drugie, niezwykle 
istotne jest umożliwienie użytkownikowi zapoznania się nie tylko 
z aktualnym stanem prawnym, ale także z regulacjami obowiązu-
jącymi we wskazanym przez niego czasie w przeszłości;

4) Umożliwienie dokonywania czynności procesowych przy użyciu 
sądowego systemu, np. wniesienia pozwu, aktu oskarżenia, uisz-
czenia płatności w formie elektronicznej;

5) Jednoczesna automatyczna rejestracja spraw wszczętych drogą 
elektroniczną oraz automatyczne przenoszenie danych zawartych 
w pismach procesowych/aktach oskarżenia do sądowej bazy da-
nych;

6) Poprawa dostępu do informacji sądowej dla podmiotów zewnętrz-
nych, przez co rozumie się m.in. zapewnienie stronom i innym 

1  Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy z 28.2.2001 r. dotycząca wyko-
nywania czynności sądowych i innych czynności prawnych na rzecz obywateli poprzez 
wykorzystanie nowych technologii.
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użytkownikom sądowego systemu informatycznego dostępu do 
aktualnych informacji o stanie rozpatrywanej sprawy;

7)  Otrzymywanie wyników postępowania – czyli orzeczeń sądowych 
– w formie elektronicznej (najlepiej również podpisanej cyfrowo);

8)  Multimedialna prezentacja dowodów, która zasadniczo skraca 
czas niezbędny do tego, aby wszelkie konieczne informacje dotar-
ły do odbiorcy; 

9)  Przesłuchanie świadka/biegłego przy użyciu wideokonferencji. Ta-
kie przesłuchanie dostarcza sądowi orzekającemu więcej informa-
cji niż przesłuchanie świadka/biegłego w drodze pomocy prawnej 
przez sąd wezwany. Możliwość zastosowania wideokonferencji 
dla realizacji pomocy prawnej między sądami różnych państw 
przewidziana została w: Konwencji o wzajemnej pomocy w spra-
wach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Euro-
pejskiej z 29.5.2000 r. oraz Regulacji Rady Unii Europejskiej doty-
czącej współpracy pomiędzy sądami Państw Członkowskich przy 
przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych 
z 28.5.2001 r.

Szybkość postępowania to przede wszystkim eliminacja powta-
rzających się czynności oraz automatyzacja pewnych czynności. Dane 
zapisane w formie elektronicznej można łatwo wielokrotnie wykorzy-
stywać bez pogorszenia ich jakości, jak to jest w przypadku akt pa-
pierowych. Ponadto łatwo je archiwizować, jest możliwość szybkiego 
ich przeszukiwania i analizy pod kątem związków między danymi 
frazami. Zdecydowanie przemawia to na korzyść e-danych w postaci 
np. dokumentów elektronicznych.

Opłacalność to przede wszystkim redukcja kosztów i poprawa 
wydajności działania sądów, czyli ilości załatwianych spraw w odnie-
sieniu do poniesionych z tego tytułu wydatków. Opłacalność w myśl 
przysłowia, iż „grosz zaoszczędzony to grosz zarobiony” – przekła-
da się również na oszczędności wynikające z możliwości elektro-
nicznej archiwizacji dokumentów. Duża ilość pomieszczeń z szafami, 
gdzie przechowuje się dokumenty zarchiwowane zastępowana jest 
przez jedno pomieszczenie, gdzie ulokowany jest serwer, bądź szafa 
z płytami CD/DVD. Mniej papieru to mniejsze koszty jego zakupu czy 
zmniejszenie powierzchni biurowej przeznaczonej na archiwizację do-
kumentów. Obniżka kosztów w skali roku tylko z tego powodu może 
być zaskakująco duża. Także dużo mniejsze koszty przechowywania 
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tego typu informacji stanowią kolejny argument za e-archiwizacją. Ła-
twiejszy i nieomal natychmiastowy dostęp do danych ma wpływ na 
zwiększenie wydajności pracy i racjonalizację przydziału zadań w są-
dach.

Doświadczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Wzorując się na sprawdzonych rozwiązaniach biznesowych Sąd 

Okręgowy we Wrocławiu zbudował na swoje potrzeby infrastruktu-
rę sieciową. Uruchomienie sieci intranetowej między wszystkimi loka-
lizacjami w okręgu wrocławskim stało się kluczowym rozwiązaniem 
mającym ogromny wpływ na sposób zarządzania sądem. Pozwoliło 
to na następny krok, umożliwiło bowiem w sądzie rozpoczęcie już 
w 2005 r. prac nad stworzeniem jednolitej platformy do zarządzania 
informacją, tj. portalu Iudex. Tym sposobem już na początku 2006 r. 
wszyscy pracownicy Sądu Okręgowego we Wrocławiu mieli dostęp 
do informacji zgromadzonych i przetwarzanych w portalu Iudex. Roz-
wiązanie to zostało wdrożone pilotażowo w celu ułatwienia dostępu 
do istotnych dla działania sądu informacji. Fakt wykorzystania do tego 
celu intranetu, systemu logowań itp. wzmocnił bezpieczeństwo syste-
mu, dzięki niemu do dokumentów poufnych ma dostęp tylko wąskie 
grono uprawnionych osób. Najczęściej wymieniane cele utworzenia 
tego systemu to: uporządkowanie informacji i łatwy do nich dostęp, 
usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami, redukcja cza-
su na akcje informacyjne skierowane do pracowników, wspomaganie 
pracy pracowników, sędziów itp., redukcja kosztów, w tym połączeń 
telefonicznych, materiałów biurowych. 

Z założenia portal miał się stać podstawowym środkiem pracy, za-
pewniającym dostęp do wszystkich potrzebnych pracownikowi apli-
kacji. Stąd też przyjęte rozwiązanie, iż system Iudex uruchamia się au-
tomatycznie zaraz po załadowaniu wszystkich składników systemu 
operacyjnego w komputerze użytkownika.

Portal Iudex oferuje swoim użytkownikom wiele funkcji, które nie-
zwykle ułatwiają pracę całego sądu. System zbudowany jest z funkcjo-
nalnych modułów, m.in.: dział kontakty (informacje dotyczące wszyst-
kich pracowników sądu), lista ławników, lista biegłych sądowych, 
kalendarz biegłego (wraz z opiniami biegłych), lista mediatorów, lista 
kandydatów na syndyków, lista komorników, lista kuratorów i kandy-
datów na kuratorów, lista lekarzy sądowych, lista tłumaczy przysię-



90

Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk

głych, orzecznictwo sądu okręgowego, wokanda elektroniczna wraz 
z formularzami do jej wprowadzania, sale rozpraw – z możliwością 
rezerwacji sal na dany termin, graficzno-tekstowe obciążenie sal roz-
praw, kalkulatory opłat i odsetek, moduł poczty wewnętrznej, biblio-
teka z bazą przydatnych odnośników, informacje o najnowszych zmia-
nach prawnych, program Protokolant – umożliwiający wprowadzanie 
na bieżąco opóźnień na wokandzie elektronicznej, wokanda interneto-
wa (powiązana z wokandą elektroniczną wspólną bazą danych).

Jako jedyny w kraju Sąd Okręgowy we Wrocławiu dysponuje aktu-
alizowaną na bieżąco wokandą internetową (i-wokandą), dzięki której 
zainteresowane strony mogą odczytać podstawowe informacje o ich 
zaplanowanej rozprawie.

Przyczyną, z powodu której niewiele sądów, urzędów czy organi-
zacji, w tym także państwowych, nie korzysta z wewnętrznych syste-
mów, nie są wcale małe możliwości portali czy też ułomna technolo-
gia, nienadążająca za współczesnymi rozwiązaniami. Po prostu osoby 
na stanowiskach kierowniczych sceptycznie odnoszą się do koncepcji 
portalu intranetowego. Nadal traktujemy zasoby sieciowe (intrane-
towe) jak zasoby statyczne, na które składają się jedynie dokumenty 
i pliki. Za pomocą rozwiązań stanowiących zaledwie namiastkę por-
talu (np. wydzielone foldery czy programy komputerowe) jednostki 
starają się usprawnić tylko drobne, wydzielone odcinki swojego funk-
cjonowania. Tymczasem idea zarządzania wiedzą i podporządkowa-
na jej koncepcja portalu wewnętrznego idzie dużo dalej. Wdrożenie 
takiego rozwiązania wymaga zmiany podejścia do zasobów jednostki 
i traktowania wiedzy jako zasobu strategicznego. Pamiętajmy bowiem 
o tym, że aplikacje sieciowe są pozbawione wady, jaką mają aplikacje 
jednostanowiskowe – są dostępne z dowolnego komputera mającego 
podłączenie do sieci dla każdego użytkownika mającego odpowiednie 
uprawnienia.

Po dwóch latach pracy w systemie korzyści z wdrożenia portalu 
Iudex dostrzegalne są na kilku płaszczyznach. Najczęściej są to efek-
ty wpływające na działanie całej organizacji. Niestety, czasem są trud-
ne do zmierzenia i nie zawsze ich wpływ na ograniczenie istniejących 
kosztów jest natychmiast odczuwalny.

Do kategorii tych pierwszych, czyli wymiernych, korzyści należy 
ograniczenie kosztów związanych z komunikowaniem się pracowni-
ków wewnątrz sądu. Od momentu wdrożenia narzędzi ułatwiających 
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bezpośredni kontakt pomiędzy pracownikami (poczta wewnętrzna) te 
oszczędności mogą by znaczne. Na podstawie naszych doświadczeń 
i obserwacji szacujemy je nawet na kilka (planowo kilkadziesiąt) pro-
cent wydatków z tym związanych. 

Kolejną ważną sprawą z punktu widzenia oszczędności jest spraw-
nie działający system dystrybucji informacji. Wdrożenie portalu ozna-
czało skierowanie właściwej, przefiltrowanej informacji tylko do 
odbiorców, do których jest ona przeznaczona. To nie tylko przyspie-
szenie przepływu informacji, ale również ograniczenie chaosu infor-
macyjnego. 

Z kolei korzyści w zakresie zarządzania dokumentami są znacz-
nie większe. Przede wszystkim to wzrost wydajności pracowników 
poprzez uproszczenie i przyspieszenie dostępu do bazy wiedzy oraz 
zapobieganie zapominaniu i zagubieniu informacji przez tworzenie 
wspomnianych baz wiedzy dla całej organizacji. Nie bez znaczenia jest 
też fakt oszczędności na wydatkach związanych z kopiowaniem i dru-
kowaniem dokumentów przekazywanych dalej.

Innym pozytywnym efektem jest wykorzystanie portalu Iudex do 
efektywniejszej edukacji pracownika – do tego celu został stworzony 
dział Pomoc. Jednolita „architektura” środowiska i wspierających go 
systemów, bazująca na oprogramowaniu Microsoft, upraszcza integra-
cję, gwarantuje zgodność i jednolitą koncepcję budowy wszystkich sy-
stemów i aplikacji, a także zapewnia wiele oszczędności – np. łatwość 
wdrażania nowych rozwiązań, brak konieczności dodatkowej integra-
cji, jednolity system autoryzacji.

Podsumowanie
ICT sprzyjają powstawaniu sieci administracyjnych, prawnych, 

gospodarczych, jak i społecznych, obejmujących jednostki czy kraje. 
Siłą tych sieci jest tworzenie powiązań pomiędzy różnorakimi orga-
nami a jednostką poprzez umożliwianie pozyskiwania i wymiany in-
formacji oraz wiedzy, co ma kluczowe znaczenie dla sytuacji prawnej 
obywatela. A przecież korzyści z ICT odnoszą ludzie biznesu, którzy 
używają ich do promocji i wymiany informacji w skali krajowej, regio-
nalnej i globalnej. ICT może zapewnić wsparcie i możliwość bardziej 
efektywnego świadczenia usług dla organów związanych z wymiarem 
sprawiedliwości – ponieważ szybki i bezpośredni dostęp do informa-
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cji stanie się podstawowym łącznikiem między tymi instytucjami. Ale 
także doprowadzi to do sytuacji, kiedy np. strony będą mogły dostać 
pełną i rzetelną informację ze swego domowego komputera.

Oczywiście za nowymi rozwiązaniami technologicznymi powinny 
pójść odpowiednie akty prawne, aby sformalizować np. zinformaty-
zowane w ten czy inny sposób czynności procesowe. Żeby jednak wy-
korzystać potencjał tkwiący w technologiach informacyjnych i komu-
nikacyjnych, trzeba zadbać o to, aby wszyscy mieli równe szanse, aby 
ludzie mieli do tych technologii dostęp. Z tego względu fundamen-
talne znaczenie będzie miało utworzenie m.in. publicznych punktów 
dostępu do ICT sądownictwa.

Oczywiście oprócz korzyści w rachubę wchodzi także swoistego 
rodzaju ryzyko. A mianowicie kwestia długotrwałości przechowy-
wania dokumentów elektronicznych. Nie mamy bowiem stuprocen-
towej pewności, czy za kilkadziesiąt lat będziemy w stanie odtwo-
rzyć pliki zachowane na współczesnych nam nośnikach, np. płytach 
CD/DVD czy dyskach twardych. Czy technika nie posunie się tak 
dalece, że nie będziemy w stanie odczytać przechowywanych w ten 
sposób zasobów. Wiele osób z branży IT uważa jednak, że będą ist-
niały firmy, którym będzie opłacało się utrzymywać platformy sprzę-
towe, które będą w stanie odczytać to archiwum. Z drugiej strony 
wiemy z doświadczenia, że niektóre tradycyjnie zapisane informa-
cje, np. faktury, rachunki – już po kilku latach samoczynnie znacząco 
tracą na jakości. Dokumenty te, pokryte słabym jakościowo drukiem, 
bledną, a to utrudnia czy wręcz czasem uniemożliwia odczytanie za-
pisanych informacji.
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Komunikacja w sądzie 
–  wykorzystanie intranetu

Ryszarda Stasiak1

Szybka i jasna informacja to jeden z warunków sprawnego funkcjo-
nowania każdej jednostki organizacyjnej. Jednym ze sposobów szyb-
kiej komunikacji jest oczywiście Internet. Aby jednak korzystać z niego 
w działalności takiej instytucji jak sąd, potrzebny jest szereg skompli-
kowanych i drogich zabezpieczeń, uniemożliwiających ingerencję ze-
wnętrzną i zapewniających bezpieczeństwo danych. Dobrym i tańszym 
rozwiązaniem jest intranet, czyli wewnętrzna sieć informatyczna.

Od 2002 r. nakłady na sądownictwo rosną. Zmieniają się też sy-
stematycznie warunki pracy sądów. Obecnie standardem są nie tylko 
komputery w sali rozpraw. Można zaryzykować twierdzenie, że obec-
nie standardem w sądzie jest możliwość pracy każdego sędziego i pra-
cownika sądu na komputerze przeznaczonym tylko do jego użytku. 
Każdy pracownik sądu ma zatem łatwy, szybki i w każdej chwili moż-
liwy dostęp do wewnętrznej sieci informatycznej. 

Okoliczność tę można wykorzystać budując sieć intranetową. Intra-
net w sądzie może bowiem służyć jako wewnętrzna tablica informa-
cyjna, na której znajdują się wszystkie informacje określające funkcjo-
nowanie danej jednostki i na co dzień potrzebne w pracy. W Sądzie 
Rejonowym w Płońsku intranet funkcjonuje od roku. Dostęp do niego 
możliwy jest przez wybór opcji: Mój komputer.... Administracja.

W intranecie zamieszczone są wszystkie instrukcje obowiązują-
ce w Sądzie: instrukcja finansowa, kancelaryjna, instrukcja w zakresie 
ochrony danych osobowych, instrukcja obiegu dokumentów, instruk-
cja archiwalna, instrukcja w zakresie gospodarki środkami trwałymi, 
instrukcja w zakresie ściągania należności sądowych, instrukcja BHP, 
a także regulamin socjalny i wydane na jego podstawie ogłoszenia 
i zarządzenia.

W intranecie znajdować się mogą także inne informacje, służą-
ce pracownikom, np. wzór wniosku o urlop, plan urlopów sędziów 
i pracowników, plan wyznaczonych sesji, wykaz dyżurów sędziów 

1  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku.
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i pracowników, spis numerów telefonów w sądzie, informacja o zbio-
rach bibliotecznych (z zaznaczeniem, gdzie/u kogo znajdują się po-
szczególne pozycje).

Zamieszczenie powyższych instrukcji i informacji w intranecie 
ma te zalety, że każdy pracownik sądu, siedząc przy swoim biurku, 
ma do nich łatwy, szybki i w każdej chwili możliwy dostęp. Nie 
ma potrzeby szukania tych dokumentów w biurkach i szafach (za-
kładając, że kiedyś każdy pracownik je otrzymał), ani zwracania się 
do kolejnych odpowiedzialnych za poszczególne sprawy osób, aby 
otrzymać ich papierową wersję. Informacje zawarte w intranecie są 
również bardzo przydatne nowym pracownikom. Wystarczy, jeśli 
będą mieć wiedzę, że wszystkie potrzebne instrukcje i zarządzenia 
mogą bez trudu, angażowania innych pracowników i straty czasu 
znaleźć w intranecie.

Zalety intranetu są oczywiste. Aby jednak korzystanie z niego stało 
się w sądach codziennością, musi być spełniony podstawowy waru-
nek: informacje muszą być aktualne. Należy zadbać o to, aby instruk-
cje, raz umieszczone w intranecie, były systematycznie i na bieżąco 
aktualizowane. W tym celu najwłaściwsze jest zobowiązanie do tego 
i uczynienie odpowiedzialną jednej osoby (w małych sądach będzie to 
z reguły kierownik administracyjny lub informatyk). 

Inna sprawa to przyzwyczajenie pracowników do korzystania z tej 
formy narzędzia dostępu do informacji. Wydaje się jednak, że wraz 
z ciągłym rozwojem informatycznym sądów, wraz z nabywaniem no-
wych umiejętności przez pracowników korzystanie z intranetu stanie 
się zwyczajem i naturalną praktyką. Ma zatem dużą przyszłość.
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Elektroniczna wymiana danych 
między jednostkami sądów 

i prokuratur na tle doświadczeń Sądu 
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

Leszek Bamburowicz1

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange 
– EDI) to wymiana standardowo sformatowanych danych pomiędzy 
systemami informatycznymi partnerów przy minimalnej interwencji 
człowieka.

„Informatyzacja” jako termin mylona jest często z pojęciem kom-
puteryzacji, czyli wprowadzaniem komputerów do biur i urzędów. 
Tak naprawdę „informatyzacja” polega na racjonalnym wykorzystaniu 
danych uprzednio wprowadzonych już do systemów informatycznych 
– w możliwie największym dopuszczalnym zakresie. Temu celowi słu-
ży wspomniana elektroniczna wymiana danych, która jest w istocie 
przesyłaniem komunikatów elektronicznych – odpowiedników do-
kumentów w postaci papierowej, tworzonych według uzgodnionego 
standardu między aplikacjami w różnych systemach komputerowych. 

Oznacza to, że zamiast stosowania dokumentów w postaci papiero-
wej przekazywane są ich odpowiedniki w postaci zapisów elektronicz-
nych. Te dokumenty po nadaniu im przez program aplikacyjny odpo-
wiednich struktur w pamięci komputera w systemie informatycznym 
nadawcy mogą być bezpośrednio przesyłane elektronicznie za pomo-
cą systemów teletransmisyjnych do systemu komputerowego adresata 
i tam przetworzone niejako automatycznie (bez ingerencji człowieka) 
przez inny program potrafiący zinterpretować otrzymane struktury 
danych. Co ważne, systemy komputerowe nadawcy i adresata mogą 
być pod każdym względem odmienne. Jedynym wymaganiem jest to 
aby potrafiły odczytać i zinterpretować dane będące przedmiotem wy-
miany, zapisane według zaprogramowanego standardu.

1  Prezes Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.
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Taka elektroniczna wymiana danych wydatnie usprawnia pracę, 
daje oszczędność czasu, poprawia szybkość przepływu informacji, 
ułatwia dostęp do informacji (dokumentów) osobom uprawnionym. 
W konsekwencji przekłada się to na usprawnienie działania wymiaru 
sprawiedliwości.

W czerwcu 2006 r. została nawiązana współpraca pomiędzy Sądem 
Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich a jedną ze znaczących firm infor-
matycznych z terenu województwa dolnośląskiego w zakresie stwo-
rzenia nowoczesnego i w pełni funkcjonalnego systemu elektronicznej 
biurowości sądowej. Dzięki zaangażowaniu pracowników Wydzia-
łu Grodzkiego oraz informatyka system doczekał się wersji nadającej 
się do wdrożenia. Można powiedzieć, że pracownicy naszego sądu 
w istocie są współtwórcami systemu pod nazwą „Sędzia 2”, który 
w chwili obecnej cieszy się coraz większym zainteresowaniem w skali 
całego kraju.

Po udanym pilotażowym wdrożeniu systemu w naszym sądzie 
(w lutym 2007 r.) chcieliśmy wykorzystać kolejne możliwości systemu, 
a mianowicie wprowadzić wymianę danych pomiędzy sądem a inny-
mi instytucjami, w szczególności z miejscową prokuraturą rejonową. 
Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zaakceptował nasze działania. 
Szczęśliwie w tym samym czasie nasza idea wyszła naprzeciw oczeki-
waniom Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej oraz resortowego 
zespołu zajmującego się wdrażaniem oprogramowania w jednostkach 
prokuratur. Dalej sprawy potoczyły się już błyskawicznie. 

W czerwcu oraz w lipcu 2007 r. odbyły się w naszym sądzie dwa 
spotkania z udziałem m.in. prokuratora krajowego, prokuratora okrę-
gowego w Świdnicy i dyrektora Sądu Okręgowego w Świdnicy. Po-
czyniono stosowne ustalenia. Dnia 23 lipca zostało podpisane poro-
zumienie pomiędzy prezesem Sądu Rejonowego i prokuratorem 
rejonowym w Ząbkowicach Śląskich w sprawie testowego przekazy-
wania danych rejestrowych w systemach informatycznych. W dniu 
17 sierpnia przeprowadzono w obecności prokuratora okręgowego te-
sty wstępne na próbce 15 plików z danymi rejestrowymi z systemu 
„SIP Libra” w sprawach o różnym stopniu złożoności. Obecnie, od po-
czątku września 2007 r. przekazywane są na bieżąco niemal wszyst-
kie dane rejestrowe w postaci plików „xml” wraz z treścią aktów 
oskarżenia w formacie „doc.”, które wprowadzane są do systemu 
„Sędzia 2” działającego w VI Wydziale Grodzkim oraz II Wydziale 
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Karnym. Zarejestrowano w ten sposób już ponad 150 spraw. Wobec 
braku uregulowań prawnych co do sposobu przekazywania danych, 
zgodnie z zawartym porozumieniem, dane w postaci elektronicznej 
przekazywane są pojedynczo na płytach CD wraz z aktami w postaci 
tradycyjnej. Nośniki te pozostają w aktach.

Wyniki eksperymentu przeszły nasze najśmielsze oczekiwania 
– system działa niemal bezbłędnie. Zarejestrowanie nawet skompliko-
wanej sprawy z wieloma oskarżonymi, obrońcami, świadkami, dużą 
liczbą czynów i obszernym opisem zajmuje kilkanaście sekund, co jest 
nieporównywalne z tradycyjnym sposobem rejestracji. Dane te są na-
tychmiast dostępne do wykorzystania np. przy tworzeniu wokand czy 
wezwań, co ma szczególne znaczenie przy formułowaniu wyroku lub 
uzasadnienia orzeczeń, zwłaszcza w przypadku spraw obszernych, 
z dużą ilością zarzutów. W takim przypadku istnieje prosta techniczna 
możliwość przeniesienia znacznych istotnych fragmentów aktu oskar-
żenia i wkomponowania go w treść wyroku.

Nasze osiągnięcia zostały zaprezentowane na III i IV konferencji 
krajowej „Modelowe rozwiązania zastosowania dokumentu elektro-
nicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów praw-
nych, organizacyjnych i ekonomicznych” organizowanych w ramach 
projektu „Transition Facility PL2004/016–829.5.04” finansowanego 
przez Unię Europejską i spotkały się z bardzo dużym zainteresowa-
niem uczestników. Jednym z efektów tego zainteresowania jest rozsze-
rzenie wymiany danych na inne jednostki okręgu świdnickiego.

W niedalekiej przyszłości, po pokonaniu jedynie barier organiza-
cyjnych (w tym uruchomienia bezpiecznego łącza teleinformatyczne-
go), wymierne korzyści odniosą również jednostki prokuratur. Jako 
przykład wymienię chociażby możliwość bieżącego zaznajomienia się 
prokuratora na własnym stanowisku pracy z treścią protokołów roz-
praw, orzeczeń i innych dokumentów sądowych. Jedynym ogranicze-
niem wzajemnej dostępności danych mogą być tylko przepisy proce-
duralne postępowania karnego. Jednakże jest nadzieja dostosowania 
tych procedur w drodze legislacji do możliwości, jakie daje wzajemna 
wymiana danych między jednostkami sądów i prokuratur. Obowiąz-
kiem Państwa jest wszak zapewnienie jak najsprawniejszego funkcjo-
nowania wymiaru sprawiedliwości. 
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Elektroniczny program badania 
obciążenia pracy sędziów

Jacek Szerer1

Jednym z najważniejszych zadań prezesa każdego sądu jest zapew-
nienie sprawiedliwego podziału spraw między sędziami tak, aby nie 
było sędziów nadmiernie obciążonych, jak i „niedociążonych”. Prob-
lem jest skomplikowany, gdyż każdy wydział sądu ma swoją specyfi-
kę, a i sędziowie często specjalizują się w różnych kategoriach spraw, 
które do ich referatu wpływają w pierwszej kolejności. 

Na przykład w wydziałach rodzinnych od wielu lat praktykuje się 
terytorialny podział spraw tak, aby sędzia rodzinny dokładnie poznał 
problemy rodzinne stron procesu zamieszkujących na danym tere-
nie i aby mógł podejmować najbardziej słuszne decyzje. Taki podział 
często powoduje duże zróżnicowanie obciążenia sędziów w jednym 
wydziale. Aby temu zaradzić, należało stworzyć program kompute-
rowy, który systematycznie co miesiąc gromadzi dane o pracy każ-
dego sędziego i dokonuje ich analizy – nie tylko na tle wydziału, 
ale i sędziów całego okręgu. Pozwoli to przewodniczącemu wydziału 
na bieżącą analizę obciążenia sędziego i możliwość dokonywania ko-
rekt w trakcie roku kalendarzowego. Z kolei prezes sądu rejonowego 
będzie miał ułatwioną sytuację, w przypadku stwierdzonych dyspro-
porcji, do zaproponowania przesunięć między wydziałami, a prezes 
sądu okręgowego będzie mógł podejmować właściwe decyzje etatowe 
i wpływać na równomierne rozmieszczenie sędziów w całym okręgu. 

Program ten jest nowoczesnym instrumentem w pracy każdego sę-
dziego zarządzającego sądem lub wydziałem i pozwala na wczesną 
sygnalizację „skrajnych” przypadków, co ma wpływ na sprawiedliwy 
podział pracy. Osoby pełniące funkcje w zakresie nadzoru administra-
cyjnego, analizujące pracę sędziów, mogą w krótkim czasie stwierdzić 
różnice we wpływie spraw do referatu sędziego i dokonać stosownych 
zmian. Program ponadto pozwala ocenić stan zaległości każdego re-
feratu i porównać go do średnich zaległości innych sędziów. Wprowa-
dzając rubrykę „ilość sesji”, „średnia ilość spraw na sesji”, „ilość pozo-

1  Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.
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stałości”, „średnia ilość załatwień na sesji”, można ocenić organizację 
pracy każdego sędziego. 

Dzięki temu programowi, który funkcjonuje od dwóch lat, w są-
dach okręgu świdnickiego podjęto wiele korzystnych decyzji kadro-
wych, związanych z przesunięciem sędziów między wydziałami, 
oraz uwzględniono wnioski sędziów o przeniesienie do innego sądu 
w okręgu tak, aby zapewnić równomierny podział spraw i równo-
mierne obciążenie sędziów pracą. 

Charakterystyka techniczna programu 
komputerowego „Informator”

Program powstał na potrzeby sądów okręgu świdnickiego i jego 
celem jest dostarczenie informacji w postaci tabelarycznej, dających 
pogląd na temat pracy sędziów. Użytkownicy programu podzieleni są 
na kilka grup, z których dwie główne to:
1) użytkownicy posiadający uprawnienia do wprowadzania danych 

w wydziale sądu. Posiadają oprócz tego uprawnienia do przeglą-
dania danych tego wydziału;

2) użytkownicy posiadający uprawnienia do przeglądania danych. 
W zależności od dalszych uprawnie mogą przegląda dane jednego 
lub wielu sądów.

Dane wprowadzone przez użytkowników. Dane do programu 
wprowadzają kierownicy w wydziałach lub wskazane przez nich oso-
by na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych 
Ministerstwa Sprawiedliwości i na podstawie użytkowanych progra-
mów komputerowych (program Sędzia firmy ZETO lub Currenda). 
Przechowywane są w bazie danych MySQL na serwerze internetowym 
Sądu Okręgowego w Świdnicy do 15 dnia każdego miesiąca.

Program. Działa na zasadzie przetwarzania skryptów języka PHP 
i funkcjonalnie (z punktu widzenia użytkownika) podzielony jest na 
następujące części zgrupowane w menu programu. Podstawowymi 
elementami menu są: wpływ, załatwienia, pozostałości, ilość sesji, ilość 
spraw na sesji, średnia ilość spraw na sesji, ilość załatwień na sesji, 
średnia ilość załatwień na sesji, ilość posiedzeń jawnych, załatwienia 
na sesjach niejawnych, ilość uzasadnień, ilość apelacji i zażaleń, ilość 
orzeczeń zmienionych, ilość orzeczeń utrzymanych, ilość orzeczeń 
uchylonych.
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Wszystkie dane w tabelach można filtrować za pomocą określo-
nych kryteriów. Podstawowe z nich to: zakres czasowy prezentowa-
nych informacji, nazwa sądu, nazwy wydziałów (jeżeli użytkownik 
wskaże sąd, to program odfiltruje nazwy wydziałów właściwych dla 
tego sądu), repertoria (ich zestaw program filtruje na podstawie wy-
branego wcześniej wydziału), rodzaj wydziału (np. wydziały cywilne, 
wydziały karne itd.), nazwisko sędziego.

Zastosowanie takiej metody filtrowania daje użytkownikowi możli-
wość wypracowania poglądu o pracy sądu, wydziału czy też sędziego. 
W każdej z tabel istnieje również możliwość porządkowania informa-
cji w sposób narastający lub malejący. Dane do sortowania uznano za 
najbardziej miarodajne w ocenie pracy. Kolumny wybrane do sortowa-
nia wyróżniono podkreślonym tekstem w nagłówku.

Uwagi końcowe
Program przez sędziów został oceniony pozytywnie ze wzglę-

du na jego zawartość merytoryczną, jak i łatwość obsługi. Kierownik 
wydziału po zgromadzeniu wszystkich danych potrzebuje ok. 1 go-
dziny do wprowadzenia danych do serwera. W przyszłości można 
rozważyć koncepcję stworzenia dodatkowego modułu w istniejących 
programach obsługujących wydziały sądowe tak, aby to program 
automatycznie gromadził dane i wysyłał je do głównego serwera, co 
spowoduje skrócenie czasu pracy kierowników sekretariatu. Obecnie 
program jest wdrażany w sądach okręgowych we Wrocławiu, Legnicy 
i Krakowie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozostałe sądy okręgo-
we mogły z niego korzystać. Przekażemy go bezpłatnie. Jego dodatko-
wym atutem jest to, że może być indywidualnie modernizowany w za-
leżności od potrzeb.
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Sądy a alternatywne metody 
rozstrzygania sporów 
– mediacje

Mediacje i nakłanianie do ugody
Maciej Bobrowicz1

Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w trakcie mediacji? Co robi 
mediator? 

Co takiego stało się, że strony rozwiązały swój problem? Co takiego 
wydarzyło się, że nie udało się im osiągnąć ugody?

Na te pytania żaden sędzia nigdy nie uzyska odpowiedzi. Nie uzy-
ska tych informacji nigdy, gdyż na ich straży stoi poufność mediacji. 

1  Radca prawny, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, członek Społecznej Rady 
ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Spra-
wiedliwości.
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Sędziowie nie zobaczą mediacji – bo dzieje się ona tylko pomiędzy 
stronami bez udziału publiczności.

Na pytania te odpowiedzi nie dadzą przepisy Kodeksu postępo-
wania cywilnego czy też komentarze do niego. Tak więc często osoby, 
które nigdy bezpośrednio nie zetknęły się z mediacją, nie mają do niej 
entuzjastycznego podejścia. Nie pomagają nawet dane statystyczne 
na temat skuteczności mediacji. Choćby i to, że w sądzie w brytyjskim 
Exeter do mediacji kieruje się ok. 65% spraw, z których 75% kończy się 
ugodą, bądź to, że w sądzie w Getyndze (Niemcy) w 65% skierowa-
nych do mediacji spraw ugodę osiąga się w 90%. 

Mimo tych udokumentowanych i oficjalnych danych istnieje na-
dal wiele wątpliwości. Czym mediacja różni się od nakłaniania do za-
warcia ugody? Co tak naprawdę robi mediator, jeżeli strony pozostają 
w konflikcie ze sobą, nie chcą ze sobą rozmawiać i z trudnością dają się 
przekonać sędziemu na wyrażenie zgody na mediację? Jak mediator 
doprowadza do ugody i rozwiązania sporu? Dlaczego mimo wszystko 
strony, które z trudem godziły się na mediację, zawierają ugodę?

Sędzia, rozstrzygając spór może, jedynie oceniając prezentowany 
przez strony materiał dowodowy, przyznać rację jednej ze stron. Skut-
kiem rozstrzygnięcia sporu jest wynik: „wygrany – przegrany”. Sędzia 
nie może i nie ma uprawnienia do innego postępowania w przypadku 
sporu, który opisany jest w pozwie i odpowiedzi na pozew. Dlatego 
strony, poddając spór pod rozstrzygnięcie sądu, nigdy go w inny spo-
sób nie rozwiążą. Wyrokowanie sędziego nie może wykraczać poza 
materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, zaś przyczyny konflik-
tu i sposoby jego rozwiązania zawsze znajdują się poza tym materia-
łem.

W sytuacjach „niekonfliktowych” i „normalnych” większość ludzi 
odczuwa lęk przed otwartym komunikowaniem się w prawie każdej 
sytuacji. Czujemy się niekomfortowo, okazując innym nasze uczucia 
i przekazując myśli na temat tego, co czujemy i czego chcemy. Jeżeli 
zaś ukrywamy swoje myśli i uczucia, to rozmowa na temat naszych 
celów i potrzeb staje się niemożliwa. Otwartość w najlepszym razie zo-
staje zastąpiona kompromisem (rezygnacją przez każdą ze stron z czę-
ści swoich potrzeb, oczekiwań, celów) – czyli sytuacją, w której dwie 
strony tracą. Niemożliwa jest dyskusja i wymiana informacji „jak roz-
wiązać problem”. Niemożliwe jest kreatywne poszukanie takich roz-
wiązań.
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W konflikcie poziom zaufania pomiędzy stronami jest zerowy. 
Wymiana informacji na temat przyczyn konfliktu nie istnieje; strony 
albo ze sobą nie rozmawiają, albo czynią to za pośrednictwem swoich 
pełnomocników, przy czym przedmiotem tej „wymiany” są głównie 
groźby i wezwania. Zgodnie z teorią eskalacji konfliktu – im wyższa 
faza konfliktu, tym niższy poziom wymiany informacji. Dochodzi do 
drastycznych zmian w percepcji stron, których strony nie zauważają 
i nie kontrolują. Dominują: postrzeganie sytuacji w kategoriach „czar-
ne – białe” („my zawsze byliśmy w porządku – oni zawsze zachowy-
wali się źle”), myślenie stereotypowe i generalizacja („wszyscy męż-
czyźni to…”, „on zawsze się tak zachowywał”). Każda propozycja 
drugiej strony oceniana jest jako zła i niekorzystna („jak może być ina-
czej, skoro prezentuje je przeciwnik – to znaczy, że jest dla nich ko-
rzystna, a to oznaczać musi, że jest niekorzystna dla nas”). Następuje 
pomijanie informacji sprzecznych z przekonaniami strony. Dominuje 
przekonanie o „niepodzielności tortu” („druga strona odnosi korzyści 
naszym kosztem”). Strony postrzegają dzielące ich różnice jako więk-
sze niż w rzeczywistości, przez co są pesymistycznie nastawione do 
możliwości rozwiązania sporu. Następuje „nieracjonalna eskalacja za-
angażowania”. Wygrana staje się ważniejsza niż pierwotny cel. Poziom 
emocji tłumi myślenie racjonalne. Decyzje podejmowane są w warun-
kach olbrzymiego stresu i zagrożenia. Dominują groźby, strach i po-
czucie zagrożenia. Strony bez interwencji osoby trzeciej w spór same 
nie są w stanie poradzić sobie z konfliktem. Mamy zatem następujący 
obraz sytuacji: niski poziom zaufania, brak przepływu informacji mię-
dzy stronami, zachowanie sterowane przez emocje (racjonalne myśle-
nie jest stłumione).

Mediator, korzystając z autorytetu i zaufania, którym obdarzyły go 
strony:
1)  otwiera („udrażnia”) komunikację pomiędzy stronami; 
2)  odbudowuje poziom zaufania niezbędny do dyskusji nad rozwią-

zaniem sporu;
3)  detoksykuje język – pozbawia go zabarwień emocjonalnych;
4)  skłania do racjonalnych sposobów podejmowania decyzji.

Jaką bronią dysponuje mediator, skoro decyzje w procesie mediacji 
podejmują strony, a mediator jedynie „zarządza negocjacjami”, nie jest 
sędzią i nie rozstrzyga sporu, nie doradza stronom i nie wydaje opinii? 
Tym narzędziem mediatora są pytania.  Strony w dialogu z media-
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torem odkrywają prawdziwe przyczyny konfliktu. Pytania skłaniają 
strony do rozważania różnych rozwiązań sporu. Pytania potrafią od-
krywać ukryte cele i potrzeby. Tylko wtedy strony mogą znaleźć roz-
wiązanie. Działanie mediatora wymaga olbrzymiego zaufania ze stro-
ny stron, czasu i dobrych warunków, w których mediacja się odbywa. 
Mediator staje się „ambasadorem” każdej ze stron oraz jej „tłuma-
czem”.

Profesjonalizm mediatora wymaga od niego zdolności rozpoznania 
fazy konfliktu i stosowania odpowiednich do tej fazy narzędzi, wiedzy 
na temat „zarządzania” konfliktem, znajomości procesu negocjowania 
i mediacji, psychologii komunikowania się oraz umiejętności odczyty-
wania „mowy ciała” – przekazów niewerbalnych. Dlatego nakłanianie 
do ugody przez sędziego, który porusza się tylko w strefie żądań stron 
opisanych w pismach procesowych i dowodów w nich przedstawio-
nych, jest jakościowo innym zjawiskiem niż mediacja. Często skutecz-
nym – ale innym. Dlatego mediacja, w której strony same (przy pomo-
cy mediatora) rozwiązują swoje problemy, jest najbardziej efektywnym 
sposobem radzenia sobie z konfliktami.

Mediacja w sprawach cywilnych 
 jako sposób na usprawnienie 

działalności sądów
Rafał Cebula1

Konflikt podłożem sporów sądowych
Znamienną cechą rzeczywistości społecznej jest konflikt, rozumia-

ny jako niezgoda pomiędzy kilkoma podmiotami. Owa niezgoda jest 
często wynikiem różnic w ocenie tych samych zjawisk. Źródłem zaś 

1  Sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie. 
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tych różnic są odmienności w postawach, poglądach i systemach war-
tości. Korzenie konfliktu najczęściej tkwią nie w otaczającej człowieka 
rzeczywistości, ale w jego emocjach. Konflikt od zawsze towarzyszył 
człowiekowi i nic nie wskazuje na to, by było inaczej w przyszłości. 
Tak jak spory są zjawiskiem wiecznym, tak sądy od dawna próbują je 
rozwikłać w indywidualnych sprawach sądowych. Nie zawsze jednak 
czynią to w sposób satysfakcjonujący zwycięzców procesów. Jeśli na-
wet, to i tak zadowolenie z korzystnego wyroku może być chwilowe 
i nie zawsze rozwiązuje istotę konfliktu. Trzeba bowiem pamiętać, iż 
ten ważny efekt w postaci decyzji sądu jest zaledwie tylko etapem na 
drodze do osiągnięcia celu przez stronę procesu. Tak jak wynik proce-
su nie jest zjawiskiem pewnym, tak i skuteczność jego egzekucji nie 
jest do końca przewidywalna. Dodatkowym problemem jest przyję-
cie przez strony pewnych nieprzejednanych postaw, wyrażających się 
w oczekiwaniu korzystnego – tylko dla siebie – rozwiązania konfliktu. 
Nierzadko też same strony upatrują w sporze sądowym – w wymiarze 
sprawiedliwości – swoistego „narzędzia zemsty”, ucinającego wszel-
kie dotychczasowe relacje między nimi (charakterystyczne dla sporów 
sąsiedzkich). Na margines jest wówczas odrzucana kwestia rozwiąza-
nia sporu. Nikt wtedy nie poszukuje polubownego załatwienia spra-
wy. Strony oczekują od sądu rozstrzygnięcia korzystnego dla siebie, 
a sąd, zgodnie ze swoją funkcją, przygotowuje się do wydania decyzji 
ustalającej, kto ma rację. W tej sytuacji nie widać perspektyw na owoc-
ną współpracę w przyszłości między stronami.

Każdy konflikt, choćby najbardziej poważny, może być jednak roz-
wiązany przez strony, i to bez potrzeby odwoływania się do orzecze-
nia sądu. Problem sprowadza się tylko do kwestii, czy same podmioty 
sporu chcą aktywnie uczestniczyć w jego rozwiązaniu. Doświadczenia 
sali sądowej jednoznacznie podpowiadają, iż jeżeli strony są zgodne 
co do tego, że potrzebują rozwiązania, które mogą wspólnie wypraco-
wać i w pełni zaakceptować, to wówczas motywacja stron do dalsze-
go podtrzymywania żądania wydania orzeczenia diametralnie maleje. 
Spór sądowy przestaje być wówczas zagadnieniem jednego roszcze-
nia. Komunikacja między stronami zaczyna obejmować wszystko, co 
jest przedmiotem ich sporu. Otwiera się w ten sposób pole współpracy 
między stronami. To one same odkrywają i tworzą nowe możliwości 
rozwikłania szeroko rozumianej rzeczywistości, np. gospodarczej. Jed-
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no sporne roszczenie staje się więc podstawą dla powstania nowego 
zjawiska współpracy między stronami.

Polubowne zakończenie sprawy sądowej
Polska procedura cywilna daje od dawna możliwość polubowne-

go załatwienia sporu między stronami. Podkreśla nawet konieczność 
podejmowania przez sąd czynności zmierzających do ugodowego za-
łatwienia sprawy (art. 10 KPC). Ustawodawca dotychczas nie wycho-
dził jednak w tej materii nie tylko poza ramy obowiązującej procedury 
cywilnej, ale nawet w swej intencji nie wykraczał poza salę rozpraw. 
To właśnie tam (na sali rozpraw) miano poszukiwać rozwiązania spo-
ru między powodem a pozwanym, oczywiście pod nadzorem sądu 
(posiedzenia pojednawcze). Każdy prawnik jednak wie, iż sala sądo-
wa nie jest najlepszym miejscem, gdzie można przedstawiać oferty, 
składać przyrzeczenia, przywoływać fakty bez obaw o konsekwencje 
prawne, jakie mogą się z nimi wiązać. Oświadczenia bowiem są utrwa-
lane w protokole rozpraw, często będąc podstawą do późniejszego 
wyciągania z nich skutków prawnych we wzajemnych relacjach stron 
(np. uznanie roszczenia, przyznanie faktu itd.). Nie bez znaczenia jest 
również i to, że o wstąpieniu stron na polubowną ścieżkę decyduje 
często samo zaangażowanie się w ten proces sędziego i jego predys-
pozycje w zakresie mediacji. Z praktyki sądowej wiemy, że w każdym 
okręgu sądowym są sędziowie, którzy skutecznie nakłaniają strony do 
zawierania ugód, ale są też tacy, przed którymi strony zawierają ugody 
sporadycznie. Krótko mówiąc, jeszcze nie tak dawno o tym, czy strony 
dojdą do wspólnego rozwiązania sporu, decydowało wiele czynników. 
Część z nich funkcjonowała niezależnie od samych stron, te ostatnie 
z kolei tylko w ograniczonym stopniu miały możliwość kształtowania 
swej sytuacji prawnej. 

Mediacja jako możliwość pełnego, wszechstronnego 
rozwiązywania konfliktów

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znaj-
dujących się w sporze w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trze-
ciej – mediatora. Mediacja w sprawach cywilnych jest odpowiedzią na 
zwiększającą się wciąż ilość spraw w sądach powszechnych. Początko-
wo mediacja uznawana była na świecie za funkcjonującą na marginesie 
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wymiaru sprawiedliwości. Obecnie stała się główną metodą rozwiązy-
wania sporów – zarówno w sądach, jak i poza wymiarem sprawied-
liwości. Na przykład w niektórych sądach w Stanach Zjednoczonych 
aż 70% wszystkich spraw cywilnych kierowanych jest do mediacji. Po-
ważna część sporów jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu trafia 
do mediacji z inicjatywy samych stron. Skuteczność mediacji przeja-
wia się zakończeniem sporu bez orzekania, a więc bez angażowania 
sądu z jego skomplikowaną procedurą cywilną i aparatem administra-
cyjnym. To z kolei znacznie skraca czas toczącego się postępowania, 
np. z wielomiesięcznego procesu do kilkugodzinnego spotkania stron 
w obecności mediatora. Mediacja pozwala stronom przyjąć własne 
procedury mediacyjne, nad przestrzeganiem których czuwać będzie 
wykwalifikowany mediator (trzeba zaznaczyć, że strony mają decydu-
jący wpływ na jego powołanie). 

W przeciwieństwie do sali sądowej postępowanie mediacyjne nie 
jest jawne. Do tajemnic mediacji nie ma dostępu nie tylko sąd, ale tak-
że inne osoby nieuczestniczące w mediacji. Ponadto strony nie mogą 
się powoływać w innych procesach na oświadczenia, wyjaśnienia czy 
fakty podawane w trakcie mediacji (chyba że zgodnie zrezygnują z tej 
ochrony). Wszystko to sprzyja swobodzie negocjowania, wypracowa-
nia kompromisu. To, w jakim czasie strony znajdą porozumienie, za-
leży wyłącznie od nich samych. Jak pokazują doświadczenia państw 
stosujących postępowania mediacyjne (zresztą nasze polskie doświad-
czenia nie są już wcale takie małe), często do wypracowania wspól-
nego stanowiska strony potrzebują od kilku do kilkunastu godzin. 
Wszystko to jest nieporównywalnie krótsze od żmudnego procesu 
cywilnego, mającego skomplikowaną procedurę – zwłaszcza w spra-
wach gospodarczych obwarowaną restrykcyjnymi terminami, generu-
jącą wysokie koszty, przekraczające interes ekonomiczny sporu.

Od grudnia 2005 r. ustawodawca otworzył inne możliwości1. Moż-
na rzec – nieograniczone. Wprowadził bowiem do polskiej procedu-
ry cywilnej mediację. Podstawowy trzon przepisów o mediacji cywil-
nej uregulowany został w normach art. 1831–18315 KPC2. Instytucję tę 
cechują dwie podstawowe zasady – dobrowolności oraz poufności. 

1  Ustawa z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1438).

2  Mediacja rodzinna uregulowana jest odrębnymi przepisami: art. 436, 4452, 5702 

KPC.
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W ten oto sposób polskie ustawodawstwo dołączyło do grona tych 
wszystkich nowoczesnych państw (nie tylko UE), które zaczęły stoso-
wać alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR – Alternative 
Dispute Resolutions)1. Ustawodawca nie ograniczył się przy tym tylko 
do możliwości skorzystania z mediacji w zawisłych już sporach sądo-
wych, ale dał stronom sposobność przeprowadzenia mediacji, zanim 
wytoczyły sprawę przed sądem.

Jak się okazuje w praktyce, nie jest łatwo skierować strony do me-
diacji. Dotychczasowe doświadczenia (do grudnia 2006 r. sądy skie-
rowały około 1700 spraw cywilnych do mediacji) potwierdzają wolne 
tempo rozwoju tej instytucji, ale też pozwalają na wychwycenie pew-
nych praktyk, które utrudniają skuteczne jej stosowanie. Mała liczba 
spraw skierowanych do mediacji świadczy o potrzebie propagowania 
idei mediacji, nie tylko w społeczeństwie, ale także wśród samych sę-
dziów, adwokatów i radców prawnych.

Mediacja krok po kroku
Proces mediacji cywilnej ma tylko sobie właściwe etapy. Prawidło-

wa ich realizacja przez sędziego referenta przyczynia się do zwiększe-
nia skuteczności tej instytucji. Etapy postępowania mediacyjnego moż-
na przedstawić w następującej kolejności:
1)  Wstępne badanie sprawy pod kątem możliwości skierowania stron 

do mediacji;
2)  Wyjaśnianie stronom celów postępowania mediacyjnego, kosztów 

mediacji oraz korzyści wynikającej z poddania się mediacji;
3)  Odebranie oświadczeń od stron wyrażających zgodę na mediację;
4)  Wybór osoby mediatora z listy stałych mediatorów;
5)  Wydanie postanowienia o skierowaniu stron do mediacji i właści-

we jego doręczenie;
6)  Wszczęcie postępowania co do zatwierdzenia ugody mediacyjnej;
7)  Wydanie postanowienia w zakresie zatwierdzenia (lub odmowy) 

ugody mediacyjnej i umorzenie postępowania.

Ad 1) Zdecydowana większość spraw cywilnych z formalnego 
punktu widzenia nadaje się do mediacji. Normą ogólną określającą za-

1  M. Bobrowicz, Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać, Warszawa 
2004; E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie praw-
nym – zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2006.
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kres tych spraw jest art. 10 KPC. Jednakże wiele spraw, choć mogłoby 
być przedmiotem mediacji, z innych względów nie nadaje się do tego 
typu postępowania. Bardzo często jest tak, iż same strony nie są zainte-
resowane poszukiwaniem rozwiązania sporu w takiej właśnie formie, 
odwołując się do potrzeby uzyskania rozstrzygnięcia sądu. W pozna-
niu zarówno stanowiska stron, jak i natężenia konfliktu między nimi, 
pomocny będzie bezpośredni z nimi kontakt na posiedzeniu jawnym, 
czyli rezygnacja z kierowania stron do mediacji w ramach posiedzenia 
niejawnego. Pierwsze doświadczenia pokazują, iż strony częściej nie 
poddają się procedurze mediacyjnej wtedy, kiedy sąd podejmuje decy-
zję właśnie na posiedzeniu niejawnym.

Ad 2) Świadomość prawna naszego społeczeństwa pozostawia 
wiele do życzenia. Tym bardziej widoczne jest to w procesie media-
cji. Strony najczęściej nie wiedzą, co to jest mediacja1, a zwłaszcza 
nie znają przesłanek i celów tej instytucji. Dlatego niezwykle istotne 
jest, aby sędzia referent wyjaśnił te zagadnienia. Po takim wyjaśnieniu 
strony wyrażają nierzadko zdziwienie co do faktu istnienia instytucji 
mediacji, z jej podstawowymi zasadami – dobrowolności i poufności. 
Strony są skore do wzięcia udziału w mediacji, ale tylko wtedy, kiedy 
będą wiedziały, w jakim celu mają poddać się tej procedurze i jakie 
korzyści z tego osiągną. Niezwykle istotne jest wyjaśnienie stronom 
faktu ponoszenia przez nie kosztów postępowania mediacyjnego2. 
Strony, które przychodzą na mediację bez takiej wiedzy, najczęściej re-
zygnują z tego sposobu rozwiązania sporu (dotyczy to często spraw 
rodzinnych).

Ad 3) Istotnym praktycznym problemem jest zgoda stron na me-
diację3, a właściwie moment jej odebrania. Przepisy nie ułatwiają tej 
sprawy. Wydaje się, iż najprostszym sposobem, a zarazem niezwykle 
usprawniającym postępowanie, jest odebranie, bezpośrednio do pro-
tokołu, oświadczeń stron o zgodzie. Dzięki temu przede wszystkim 
możemy od razu doręczyć mediatorowi odpis postanowienia, a ten 
rozpocznie prowadzenie mediacji.

1  Strony często mylą słowo „mediacja” z „mediami” lub nawet z „medytacjami”.
2  Zgodnie z treścią art. 1835 KPC mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu 

wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na pro-
wadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają 
strony. 

3  Zgodnie z treścią art. 1831 KPC mediacja jest dobrowolna. 
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Brak oświadczenia stron o zgodzie na mediację skutkuje niemoż-
nością prowadzenia mediacji. Ustawodawca tak bowiem skonstruował 
przepisy, iż nałożył na strony obowiązek aktywnego działania w tej 
kwestii1.

Ad 4) O powodzeniu mediacji decyduje profesjonalizm same-
go mediatora. Wyraża to powszechnie już stosowane powiedzenie, 
iż mediacja jest tak dobra jak mediator2. Jak dotąd nie ma jednak do-
statecznej grupy dobrze wyszkolonych mediatorów. Ważne jest więc, 
aby sięgać do najbardziej wiarygodnych list stałych mediatorów, spo-
rządzanych przez lokalne ośrodki mediacyjne. Pewnym sposobem 
na ustalenie kwalifikacji mediatorów jest wypracowany w praktyce 
niektórych sądów okręgowych3 wymóg zamieszczania na listach sta-
łych mediatorów informacji o przebytych przez nich szkoleniach wraz 
z formalnym potwierdzeniem udziału w nich. Bez wątpienia daje to 
szansę przeprowadzenia skutecznej weryfikacji, dokonywanej przez 
sędziego referenta, przy wyborze mediatora.

Ad 5) Postanowienie sądu jest oczywiście tą czynnością, która ini-
cjuje postępowanie mediacyjne. Ważne, by jego treść odpowiadała tre-
ści art. 1839 KPC. Przy doręczeniu postanowienia mediatorowi z prak-
tycznego punktu widzenia konieczne jest dołączenie do niego innych 
istotnych informacji, np. adresów stron, wartości przedmiotu sporu. 
Osiągnąć to można poprzez dołączenie do odpisu postanowienia od-
pisu pozwu wraz z odpowiedzią na pozew. Tam bowiem znajdują się 
te podstawowe informacje i szereg innych, niezbędnych dla właściwie 
i sprawnie przeprowadzonej mediacji. Wypracowała się jednocześnie 
bardzo przydatna praktyka w postaci odbierania od stron ich nume-
rów telefonów. W ten sposób mediator ma znacznie lepsze możliwości 
szybkiego kontaktu ze stronami, co niewątpliwie usprawnia samo po-
stępowanie.

Ad 6) Kolejnym etapem jest już weryfikacja samej ugody w postę-
powaniu, co do jej zatwierdzenia, a następnie decyzja o jej zatwierdze-

1  Art. 1838 § 3 KPC. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 
Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub do-
ręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na mediację. 

2  M. Bobrowicz, Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać, Warszawa 
2004.

3  Przykładowo – praktyka w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.
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niu lub odmowie zatwierdzenia. Ostatnią czynnością jest umorzenie 
postępowania. Wszystkie te decyzje mogą zapaść na posiedzeniu nie-
jawnym.

Mediacja jako element procedury cywilnej w swych założeniach 
ma na celu m.in. usprawnienie postępowania cywilnego nie tylko po-
przez zmniejszenie ilości spraw w sądach, ale także skrócenie czasu 
ich rozpoznawania. Ma także na celu uczynienie prowadzenia sporu 
tańszym. Efekty te jednak będą mogły być osiągnięte, o ile z należytą 
starannością wykorzysta się każdy z etapów postępowania mediacyj-
nego.

Mediacja w sprawach cywilnych 
– doświadczenia

Ryszarda Stasiak1

Od wielu lat orzekam w wydziale cywilnym i z satysfakcją przy-
jęłam zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, wprowa-
dzających mediację. W stosowaniu mediacji przez sędziów najtrud-
niejszy i najistotniejszy jest, moim zdaniem, wybór spraw, które mogą 
być do niej skierowane. A to z kolei zależy od doświadczenia sędziego. 
Nie wszystkie bowiem sprawy, które teoretycznie, zgodnie z przepisa-
mi prawa, do mediacji się nadają, mogą być na tej drodze załatwione. 
Oto przykłady kilku spraw skierowanych i zakończonych w drodze 
mediacji:
1)  Powódka wystąpiła o zwrot darowizny prawa do spółdzielczego 

własnościowego lokalu. Darowiznę uczyniła w 2006 r. na rzecz 
córki i zięcia. Z powodu złych stosunków panujących obecnie po-
między powódką a pozwanymi powódka żądała zwrotu darowi-
zny. Na pierwszej rozprawie w lutym 2007 r. sąd skierował strony 
do mediacji. W marcu 2007 r. strony zawarły ugodę przed media-

1  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku. 
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torem. W maju 2007 r. sąd, ze względów prawnych, odmówił za-
twierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, ale na rozprawie 
strony zawarły ugodę, w której powódka cofnęła powództwo;

2)  Powodowie przekazali pozwanym (synowi i synowej) gospodar-
stwo rolne. Na mocy umowy ustanowiona została dla powodów 
służebność osobista polegająca na prawie korzystania z okre-
ślonych pomieszczeń mieszkalnych i działki trzydziestoarowej. 
Z uwagi na złe stosunki powodowie wyprowadzili się i wynajęli 
mieszkanie w innej miejscowości. Żądanie zapłaty, z którym wy-
stąpili do sądu, dotyczyło zwrotu kosztów poniesionych na opłatę 
czynszu. W październiku 2006 r. na pierwszej rozprawie sąd skie-
rował strony do mediacji. W grudniu 2006 r. strony zawarły ugodę 
przed mediatorem, na mocy której pozwani wyremontowali po-
mieszczenia mieszkalne, a powodowie cofnęli pozew i ponownie 
zamieszkali w swoim rodzinnym domu. W tym samym miesiącu 
sąd zatwierdził ugodę zawartą przed mediatorem;

3)  Gmina Z. wystąpiła z pozwem przeciwko przedsiębiorstwu usługo-
wemu o nakazanie usunięcia usterek w wykonanej przez pozwane-
go elewacji budynku szkolnego. W lutym 2006 r., na pierwszej roz-
prawie, sąd skierował strony do mediacji. W marcu 2006 r. strony 
zawarły ugodę przed mediatorem, na mocy której pozwane przed-
siębiorstwo zobowiązało się do wykonania pewnych prac budow-
lanych, a powód do zapłaty 1/5 wartości przedmiotu sporu. W tym 
samym miesiącu sąd nadał ugodzie klauzulę wykonalności;

4)  Sprawa o podział majątku wspólnego małżonków. Na drugiej 
rozprawie, w listopadzie 2006 r., na wniosek stron sąd skierował 
strony do mediacji. W grudniu 2006 r. strony zawarły ugodę przed 
mediatorem. W styczniu 2007 r. sąd odmówił zatwierdzenia ugo-
dy zawartej przed mediatorem ze względów prawnych, ale na 
rozprawie, w tym samym dniu, strony zawarły ugodę w sposób 
wskazany przed mediatorem.

Ten krótki opis spraw skierowanych do mediacji wskazuje, że pe-
wien problem stanowić może brak wiedzy prawniczej mediatorów 
i zawieranie ugód w sposób niezgodny z przepisami prawa. Jednak-
że najważniejsze jest, że w trakcie postępowania mediacyjnego strony 
wypracowały warunki porozumienia, dzięki którym możliwe było za-
warcie ugody przed sądem.

Z moich doświadczeń wynika, że wstępna analiza spraw pod ką-
tem celowości skierowania ich do mediacji przynosi efekty. Dzięki 
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niej wszystkie sprawy skierowane przeze mnie do mediacji skończyły 
się ugodą. Nie należy się bowiem nastawiać na to, że każdą sprawę 
uda się w drodze mediacji zakończyć, ważne jest natomiast, aby nabyć 
umiejętność trafnego selekcjonowania spraw, co do których istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo, że mediacja będzie właściwym sposo-
bem zakończenia sporu.

Przy analizie spraw pod tym kątem zauważymy, że najczęściej 
w drodze mediacji mogą być załatwiane sprawy, w których powstał 
spór rodzinny na jakimkolwiek tle. Jednakże doświadczenie uczy, że 
tylko te sprawy, w których spór nie jest ostry i zadawniony. Również 
sprawy procesowe dotyczące wykonania zobowiązań mogą być szyb-
ko i skutecznie w drodze mediacji zakończone. W jednym i drugim 
przypadku kończą one nie tylko ten konkretny spór, ale często znika 
także całe podłoże konfliktu. Można również stwierdzić, że gdyby opi-
sane wyżej sprawy były rozpoznawane w postępowaniu sądowym, 
czas ich rozpoznania byłby znacznie dłuższy, a postępowanie pociąg-
nęłoby za sobą wysokie koszty z uwagi na np. konieczność przepro-
wadzenia dowodu z opinii biegłych. Zakończenie sprawy w drodze 
mediacji ma również tę zaletę, że w przypadku ugodowego załatwie-
nia sprawy nie powstaje z reguły problem egzekucji roszczenia.

Mediacja w polskim prawie karnym 
– uwag kilka

Agnieszka Rękas1

W większości krajów dochodzi się do przekonania, że dla zała-
twienia sporów sąd powinien być ostatecznością. Wzrost znaczenia 
instytucji pojednania i ugody sądowej, mediacji, spowodowany jest 
względami pragmatycznymi, częściowo może być uznany za przejaw 

1  Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, wiceprzewodnicząca Społecznej Rady 
ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Spra-
wiedliwości.
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świadomego dążenia do racjonalizacji komunikacyjnej systemów pro-
cesowych. Inaczej ujmując, chodzi o dążenie do tego, by decyzje sądo-
we stanowiły rezultat m.in. porozumienia stron, a nie tylko władczy 
akt woli organów wymiaru sprawiedliwości.

Praktyka dowodzi, że konsensus stron, o ile stanowi rezultat do-
browolnej i opartej na normach etycznych zgody, daje zwykle większe 
niż wyrok sądu gwarancje usunięcia konfliktu, a zarazem zwiększa 
szansę podporządkowania się przyjętym uzgodnieniom, bez potrzeby 
angażowania aparatu egzekucyjnego. W odbiorze społecznym, a także 
w praktyce, dominuje pogląd, że stosowanie prawa karnego to nic in-
nego jak wymierzanie sprawiedliwości. Mówiąc krótko, obowiązkiem 
sądu jest sprawdzenie, czy konkretny stan faktyczny jest zgodny z hi-
potezą określonej normy prawnej oraz zastosowanie odpowiednich do 
niej konsekwencji prawnych.

Sąd wydając wyrok ocenia, kto i w jakiej części ponosi odpowie-
dzialność za powstanie konfliktu, nie jest jednak na ogół w stanie za-
pewnić należytego współżycia stron lub ich współdziałania w przy-
szłości. W rozstrzygnięciu sąd wybiera jedną z możliwych wersji 
zdarzenia. Jego orzeczenie może okazać się mniej adekwatną i sku-
teczną formą rozwiązywania konfliktów niż oparty na kompromisach 
i prospektywny, tj. skierowany przede wszystkim na regulację stosun-
ków stron w przyszłości, mechanizm konsensualnego rozstrzygania 
sporów. Takie konsensualne formy rozstrzygania konfliktów były za-
warte zarówno w poprzednim, jak i obecnie obowiązującym Kodeksie 
postępowania karnego. Dopuszcza się przecież sądowe praktyki me-
diacyjne i pojednawcze (np. ugoda sądowa w sprawach z oskarżenia 
prywatnego czy postępowanie mediacyjne pozasądowe), których pod-
stawowym celem jest nie tyle dojście stron do ugody, co doprowadze-
nie do porozumienia między stronami i usunięcie przyczyn konfliktu.

Proces sądowy (uwzględniający w ograniczonym zakresie pojed-
nawcze i ugodowe sposoby regulacji konfliktów) nie jest w stanie za-
pewnić tej swobody porozumienia się, która jest konieczna przy roz-
wiązywaniu problemów społecznych. Tym zapewne należy tłumaczyć 
fakt bujnego rozkwitu w krajach Europy Zachodniej sądownictwa 
polubownego, które w niektórych kategoriach spraw (np. gospodar-
czych) zaczyna wręcz wypierać sądownictwo państwowe. O ile bo-
wiem osiągnięty na gruncie ugody przed sądem konsensus musi re-
spektować podstawowe zasady prawa materialnego i procesowego, 
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o tyle sądownictwo polubowne daje stronom wpływ zarówno na do-
bór arbitrów, jak i określenie procedury i reguł, według których zapad-
nie rozstrzygnięcie.

Nie można rozwiązać problemu efektywnego funkcjonowania sy-
stemów społecznych za pomocą środków czysto technicznych, poprzez 
doskonalenie jedynie dyrektyw i strategii instrumentalnego oddziały-
wania, bez rozwiązywania problemu społecznej akceptacji tego syste-
mu. Z drugiej strony powinniśmy unikać dogmatycznych uogólnień, 
że oparty na wyroku proces sądowy jest zawsze i w każdych okolicz-
nościach gorszą od pojednania stron formą rozstrzygania ich spraw.

Jednocześnie nie można przyjmować bezkrytycznej idealizacji me-
chanizmów pojednawczych w życiu społecznym. Mechanizmy te są, 
w sensie komunikacyjnym, lepszą formą rozstrzygania konfliktów 
i rozwiązywania problemów społecznych. W konkretnym jednak przy-
padku może się okazać, że proces sądowy jest komunikacyjnie bardziej 
racjonalną i uwzględniającą w większym stopniu zasady uczciwego 
porozumienia się formą rozstrzygania sporów.

Instytucja mediacji postrzegana jest jako najistotniejszy element 
polityki karnej o charakterze zadośćuczynieniowym1.

Poszukiwanie alternatywnych w stosunku do procesu sądowego 
form doprowadziło do wprowadzenia instytucji mediacji do polskiego 
prawa karnego w nowych kodyfikacjach karnych z 1997 r., które we-
szły w życie od 1.9.1998 r. Według założeń mediacja miała współdzia-
łać i współgrać z procesem sądowym, stanowić instrument celowego 
kształtowania stosunków społecznych. Może to w praktyce orzeczni-
czej doprowadzić do relatywnego spadku znaczenia procedur dowo-
dowych, co przy wystąpieniu warunków koniecznych w konsekwen-
cji może skutkować np. dobrowolnym poddaniem się karze. Zasada 
szybkości postępowania realizuje się tutaj w unormowaniach zupełnie 
nieznanych w poprzednio obowiązującym stanie prawnym. Należy 
podkreślić, że przyspieszenie biegu postępowania nie może się odby-
wać kosztem interesów procesowych stron. Ważną dyrektywą inter-
pretacyjną w omawianym rozwiązaniu jest pierwszeństwo gwarancji 
interesów procesowych stron przed wymaganiami zasady szybkości 
postępowania.

1  E. Bieńkowska, Mediacja między ofiarą i przestępcą, MoP 1998, Nr 10, s. 375.
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Ustawodawcy przy wprowadzaniu do naszego porządku praw-
nego instytucji mediacji między sprawcą czynu a ofiarą przyświeca-
ła idea załagodzenia konfliktu między nimi. Obok przyczyniania się 
do przyspieszania procesu, zmniejszenia jego kosztów „...chodziło 
o stworzenie pokrzywdzonemu większej szansy na naprawienie wy-
rządzonej przestępstwem szkody lub uzyskanie zadośćuczynienia”1.

Nie ulega wątpliwości, że mediacja sprzyja koncentracji materiału 
dowodowego, dążeniu do rozpoznania sprawy na pierwszym termi-
nie rozprawy czy posiedzenia. Gdy mamy osiągnięte na drodze po-
stępowania mediacyjnego pojednanie stron i ustalone warunki napra-
wienia szkody, bądź zadośćuczynienia, sąd rozpoznając sprawę może 
uniknąć zbędnego wyznaczania terminów rozprawy, wzywania stron, 
przesłuchiwania świadków, prowadzenia całości postępowania dowo-
dowego, pracy sekretariatów sądowych oraz zajmowania bez potrze-
by sal rozpraw, co przy obecnych kłopotach finansowych, kadrowych 
i lokalowych sądów nie jest bez znaczenia. Sprawca przestępstwa jak 
najszybciej odpowie za swój czyn, a pokrzywdzony równie szybko 
otrzyma należną mu satysfakcję. W pełni odpowiada to tendencjom 
reprezentowanym zarówno w orzecznictwie, jak w literaturze, czy 
wreszcie w odczuciu społecznym. Rezultaty mediacji „...mogą uzasad-
niać odstąpienie od wymierzenia oskarżonemu kary kryminalnej lub 
wymierzenie jej w znacznie złagodzonej postaci”2. 

Mechanizmy konsensualne (pojednanie, ugoda sądowa, mediacja) 
są wykorzystywane w praktyce przez sąd w szczególności ze wzglę-
dów pragmatycznych. Po to, by skrócić czas rozpoznawania spraw, 
zmniejszyć koszty, odciążyć i ułatwić pracę instytucji rozstrzygają-
cych sprawy karne (sądu, prokuratora, policji), a nie po to, by zapew-
nić oparte na wzajemnej akceptacji uczestników konfliktu rozwiązanie 
problemu.

Skrócenie czasu rozpoznania sprawy jest prawidłowe z punktu 
widzenia oceny sprawnego orzekania w wymiarze sprawiedliwości, 
a także ze względu na międzynarodowe standardy w zakresie ochrony 

1  S. Waltoś, Dopuszczalność porozumienia się i uzgadniania rozstrzygnięć przez 
uczestników postępowania karnego w świetle polskiej procedury karnej, [w:] Porozu-
mienie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego, A. J. 
Szwarc red., Warszawa–Poznań 1993, s. 63.

2  A. Murzynowski, Ogólna charakterystyka nowego kodeksu postępowania karnego, 
PiP 1997, Nr 8, s. 23.
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praw człowieka1. Jest także konstytucyjną gwarancją wolności i praw 
obywatelskich2. 

Spór co do faktów może być rozwiązany (przynajmniej w pew-
nych granicach) w świetle obecnie obowiązujących w tym zakresie 
rozwiązań, np. w trybie nieformalnych negocjacji stron, z pominię-
ciem formalnego postępowania dowodowego. Mam tutaj na myśli 
dopuszczalność ustalania przez strony postępowania mediacyjnego, 
np. wysokości szkody wyrządzonej przestępstwem. Może to nastąpić 
wówczas, gdy pewne fakty są sporne między stronami i nie podjęto 
jeszcze przed sądem próby ich wyjaśnienia.

Dla zobrazowania powyższej sytuacji chciałabym przytoczyć jed-
ną ze spraw sądowych. Dwojgu sprawcom przedstawiono zarzut 
z art. 288 § 1 KK, tj. zniszczenie wiaty przystanku autobusowego war-
tości 1300 zł na szkodę MZK. Oskarżeni przyznali się do winy. Kwe-
stionowali natomiast wartość szkody. Oskarżeni korzystali z pomocy 
obrońcy. Początkowo oskarżeni złożyli wniosek o wydanie wyroku 
skazującego w trybie art. 387 § 1 KPK. Równocześnie oskarżeni wnie-
śli o przekazanie sprawy na drogę postępowania mediacyjnego ce-
lem ustalenia wysokości szkody oraz warunków jej naprawienia. Sąd 
przychylił się do ich wniosku. Przed mediatorem strony ustaliły war-
tość szkody na kwotę 800 zł oraz uzgodniły, że oskarżeni uregulują to 
roszczenie pokrzywdzonemu w dwóch ratach po 200 zł każdy (nale-
ży w tym miejscu dodać, że szkoda przyjęta w postępowaniu przy-
gotowawczym na kwotę 1300 zł była dla sądu zawyżona, zapisano ją 
zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela pokrzywdzonego, który 
wystąpił w charakterze świadka, nie poparto tego wyliczenia żadnym 
dowodem). Prokurator zmodyfikował akt oskarżenia, w pełni podzie-
lając stanowisko wypracowane przez strony w toku postępowania me-
diacyjnego co do wysokości szkody. Oskarżeni do tego czasu wpłacili 
już pierwszą ratę. Sąd przychylając się do ich wniosku, warunkowo 
umorzył postępowanie karne, zobowiązując oskarżonych do napra-
wienia części szkody na warunkach ustalonych przed mediatorem.

1  Art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie praw Człowieka i podstawowych Wol-
ności, art. 14 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych; szerzej P. Hofmański, Prawo do 
rzetelnego procesu w sprawach karnych, [w:] Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykła-
dów, z. 4, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998, s. 54 i nast.

2  Art. 45 Konstytucji RP.
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Korzyści z przyjęcia takiego rozwiązania miały wszystkie strony 
postępowania oraz sąd. Oskarżeni skorzystali z instytucji warunko-
wego umorzenia postępowania, pokrzywdzony ma naprawioną szko-
dę (i to w stosunkowo krótkim czasie od jej wystąpienia), prokurator 
nie ryzykował ewentualnego zwrotu sprawy do postępowania przy-
gotowawczego (w celu usunięcia istotnych braków postępowania). 
Sąd natomiast nie musiał prowadzić dodatkowego postępowania do-
wodowego związanego z koniecznością ustalania wysokości szkody 
(ewentualne dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, tymczasowe po-
noszenie kosztów tej opinii itp.).

Oczywiście mediacja nie może być panaceum na wszelkie bolączki, 
z jakimi boryka się wymiar sprawiedliwości. Błędne jest założenie, że 
kierując sprawę do mediacji np. „wyleczymy” sądy z zaległości, które 
występują, bądź rozwiążemy wszelkie problemy społeczne.

Uważam, że mediacja jest narzędziem, które pozwoli na chociażby 
częściowe załatwienie problemu oczekiwania przez pokrzywdzone-
go na zakończenie postępowania w sprawie i zapewnienie mu bezpie-
czeństwa i poczucia, że sąd nie zapomniał o jego sprawie. Ma to istot-
ne znaczenie w szczególności w sprawach o znęcanie, gdy członkowie 
pokrzywdzonej przestępstwem rodziny miesiącami (a w skrajnych 
przypadkach latami) oczekują na pierwszy termin rozprawy, spraw-
ca natomiast w dalszym ciągu czuje się bezkarny, mimo że jego agre-
sja przybiera na sile. Jeśli więc na skutek postępowania mediacyjnego 
dojdzie do pojednania między stronami, oskarżony zobowiąże się do 
podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego i takie leczenie 
podejmie (w większości spraw, gdzie oskarżonemu stawia się zarzut 
popełnienia przestępstwa z art. 207 KK alkohol jest środkiem krymi-
nogennym), zaś rodzina pokrzywdzona przestępstwem do czasu roz-
strzygnięcia sprawy przez sąd będzie miała zagwarantowany spokój, 
to dlaczego z takiego rozwiązania nie skorzystać?

Mediacja jest szczególnie korzystną formą regulacji konfliktów 
w tych wszystkich przypadkach, w których strony pozostają ze sobą 
w stałych i bliskich kontaktach (sprawy rodzinne, sąsiedzkie itd.), gdy 
zdarzenie ma charakter jednostkowy, przypadkowy, konflikt między 
stronami występuje od niedawna, a sprawa dotyczy przestępstw drob-
nych.

Do postępowania mediacyjnego kieruje się sprawy, których istot-
ne okoliczności nie budzą wątpliwości. Zapobiega to wykorzystaniu 
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mediacji jako postępowania quasi-wyjaśniającego. Pozytywny wynik 
mediacji powinien być brany pod uwagę przy podejmowaniu końco-
wych decyzji w sprawie, ale trzeba to jasno i stanowczo podkreślić – ni-
gdy nie przesądza o tym, jakie rozwiązanie w wyroku przyjmie sąd. 
Ustalenia mediatora nie dają więc podstaw do założenia, że oświad-
czenia złożone w toku postępowania mediacyjnego miałyby stanowić 
źródło dowodowe dla sądu1. 

W mediacji obowiązuje m.in. zasada dobrowolności uczestnictwa, 
a brak zgody na udział w mediacji nie pociąga żadnych negatywnych 
skutków dla stron. Strona ma prawo do cofnięcia zgody na mediację 
bez podania przyczyny. Taka decyzja nie pociąga także za sobą żad-
nych skutków negatywnych. Uczestnictwo w mediacji nie może być 
wykorzystane przez organ prowadzący postępowanie jako dowód 
przyznania się do winy. Sprawozdanie z mediacji nigdy nie dostarcza 
dowodów w sprawie, nie stanowi źródła dowodowego. Obowiązek 
dowodzenia obciąża przecież oskarżyciela, organy postępowania pro-
cesowego oraz obrońcę ze względu na interes oskarżonego (jedynie 
okoliczności korzystne dla oskarżonego).

Wiele względów przemawia za tym, aby postępowanie przygoto-
wawcze było głównym etapem procesu karnego, w czasie którego wy-
korzystuje się w praktyce instytucję mediacji. Właśnie na tym etapie 
można najwcześniej osiągnąć pozytywne skutki mediacji zakończonej 
ugodą pomiędzy skonfliktowanymi stronami, znacznie uproszczają-
cą i skrócającą bieg procesu karnego. Nie bez znaczenia jest również 
to, że funkcjonariusz policji czy prokurator, działający w postępowa-
niu przygotowawczym, ma łatwiejsze niż sąd możliwości skomuniko-
wania się ze stronami procesu. Mediacja powinna przeważać właśnie 
w fazie postępowania przygotowawczego, jeszcze przed nadaniem 
sprawie karnej publicznego charakteru.

Pomimo tych wszystkich zalet wykorzystanie instytucji mediacji 
w postępowaniu przygotowawczym przyjęło się w praktyce prokura-
torskiej w znacznie mniejszym, niż oczekiwano, stopniu. W praktyce 
orzeczniczej sądów mediacja stała się elementem subsydiarnym dla 

1  Podobny pogląd wyraził M. Wright: „Powinni wiedzieć, że mediacja jest formą pry-
watnej komunikacji między ofiarą i sprawcą, nie ma gwarancji, że wywoła ona określo-
ną reakcję sądu, który realizuje swój publiczny obowiązek karania w formie orzeczenia 
kary wobec sprawcy”, (M. Wright, Kluczowe zagadnienia w zakresie mediacji między 
ofiarą a sprawcą przestępstwa, [w:] Mediacja. Niletni przestępcy i ich ofiary, B. Czarne-
cka-Dzialuk, D. Wójcik red., Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2000, s. 140).
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formalnego procesu karnego, a sędziowie, którzy skorzystali z media-
cji, z instytucji tej nie rezygnują.

Przy kierowaniu spraw na drogę postępowania mediacyjnego ko-
nieczne jest dokonanie selekcji i sprawdzenie, czy konkretna sprawa 
nadaje się do takiego postępowania. Chodzi również o to, aby nie do-
szło do skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego 
w sytuacji oczywistego braku podstaw faktycznych oskarżenia, gdy 
zebrane dowody w sposób oczywisty nie uzasadniają postawienia da-
nej osoby w stan oskarżenia. Organ kierujący sprawę do mediacji po-
winien być przekonany, że zachodzi potrzeba podjęcia pozytywnej de-
cyzji w tym zakresie. Przepisy prawa karnego nie wskazują, jakimi 
przesłankami należy kierować się podejmując decyzję o skierowa-
niu sprawy do postępowania mediacyjnego, wypracowała je prakty-
ka. Takimi przesłankami są:
1)  Ujawniony pokrzywdzony – bez niego mediacja nie mogłaby się od-

być. Mediacji nie prowadzi się w przypadku przestępstw bez ofiar;
2)  Miejsce zamieszkania stron – miejsce siedziby sądu lub niewielka 

od niego odległość, zapewniająca dobrą komunikację. Chodzi o jak 
najdogodniejsze warunki dla stron do stawienia się na mediację;

3)  Przestępstwo ma charakter jednostkowy, przypadkowy;
4)  Istnienie stosunku łączącego strony – rodzinny, sąsiedzki, koleżeń-

ski itp.;
5)  Sprawy, których podłożem są konflikty międzyludzkie, zwłaszcza 

w małych zamkniętych społecznościach (z wyłączeniem sytuacji 
bardzo drastycznych);

6)  Ewentualna karalność oskarżonego (podejrzanego) – do mediacji 
nie powinny trafiać sprawy mafijne, dotyczące zorganizowanej 
przestępczości, gdy sprawca był wielokrotnie karany (w szczegól-
ności za przestępstwo, popełnienie którego mu się zarzuca);

7)  Właściwości charakteryzujące osobę sprawcy – do mediacji nie po-
winny trafiać sprawy, z których wynika, że oskarżony jest bardzo 
zdemoralizowany, wykazuje znaczne nasilenie agresji, odznacza 
się niskim poziomem empatii, jest prymitywny, kieruje się w po-
stępowaniu zasadami „drugiego życia”;

8)  Właściwości charakteryzujące osobę pokrzywdzonego – do me-
diacji nie powinny trafiać sprawy, z których wynika, że pokrzyw-
dzony ma postawę nadmiernie roszczeniową, jest nieskłonny do 
kompromisu, wrogo nastawiony do sprawcy;
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9)  Stan zdrowia psychicznego stron – do mediacji nie powinny tra-
fiać sprawy, w których strony są chore psychicznie, upośledzone, 
o głęboko zaburzonej strukturze osobowości. Uczestnicząc w me-
diacji, strony powinny działać osobiście, mieć pełną świadomość 
czynności tam przedsiębranych. Nie wyklucza to oczywiście 
możliwości obecności obrońcy lub pełnomocnika, gdy strona so-
bie tego życzy, a druga strona nie wyraża sprzeciwu – ale jedynie 
z ewentualnym głosem doradczym („strona nie może mówić us-
tami swojego adwokata”);

10) Strony nie powinny być pozbawione wolności w tej (oskarżony) 
lub innej (oskarżony, pokrzywdzony) sprawie – rodzi to techniczne 
problemy w przeprowadzeniu mediacji (z oczywistych względów 
nie dotyczy to mediacji prowadzonej w trybie art. 162 § 1 KKW1); 

11) Wielość osób oskarżonych i pokrzywdzonych, zarzucanych czynów 
– do mediacji nie powinny trafiać sprawy z dużą liczbą oskarżonych, 
pokrzywdzonych, czynów. Rodzi to przede wszystkim problemy 
techniczne z prowadzeniem postępowania przez mediatora;

12) Charakter konfliktu między stronami – konflikt będący często pod-
łożem przestępstwa może trwać krótko lub od wielu lat. W spra-
wach, w których konflikt trwa wiele lat, „od pokoleń”, praktyka 
pokazała, że istnieje niewielka szansa, aby postępowanie mediacyj-
ne przyniosło pozytywny skutek (choć czasami jest to jedyna droga 
do rozwiązania konfliktu stron czy dojścia do porozumienia); 

13) Kwalifikacja prawna czynu zarzucanego oskarżonemu – w zasa-
dzie nie ma żadnego ograniczenia co do kwalifikacji prawnej czy-
nu. Praktyka pokazała, że najlepsze efekty mediacyjne występują 
w sprawach: bójki, pobicia (art. 158 KK), uszkodzenia ciała (art.  57 
KK), groźby karalnej (art. 190 KK), zmuszania do określonego za-
chowania (art. 191 KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278, 
279, 284, 286, 288 KK), zniesławienia (art. 212 KK), zniewagi (art. 216 
KK), naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 KK), znęcania się 
(art. 207 KK). Nie oznacza to jednak, że do mediacji nie należy kie-
rować spraw, w których oskarżonemu zarzuca się popełnienie czy-
nu zakwalifikowanego z innej podstawy Kodeksu karnego. Nie 
można wykluczyć, że postępowanie mediacyjne właśnie w tych 
sprawach przyniesie świetne efekty. Przykładem może być jedna ze 
spraw, w której oskarżonemu zarzucono popełnienie przestępstwa 

1  Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.).
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z art. 280 § 1 KK (kradzież z użyciem przemocy, tzw. rozbój). Po 
pomyślnie przeprowadzonej mediacji i zadośćuczynieniu po-
krzywdzonemu sąd w orzeczeniu przyjął wypadek mniejszej wagi 
z art. 283 KK; 

14) Okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości – fakt, że oskarżony 
przyznaje się bądź nie do popełnienia zarzucanego mu przestęp-
stwa, nie ma znaczenia dla postępowania mediacyjnego.

Wszystkie te przesłanki współdziałają ze sobą i w miarę możliwości 
należy je traktować łącznie (podane przesłanki są jedynie przykładami). 
Kierujący sprawę na drogę postępowania mediacyjnego może wziąć pod 
uwagę okoliczności występujące w konkretnej sprawie, niewymienione 
wyżej. Bardzo wiele zależy od intuicji osoby kierującej sprawę do me-
diacji, jej doświadczenia życiowego i zawodowego, a także od jej prze-
konania do samej instytucji mediacji. To, czy dana sprawa nadaje się do 
skierowania do postępowania mediacyjnego, zależy nie tylko od oko-
liczności czynu przestępczego, ale w dużym stopniu od sytuacji, w jakiej 
znajdują się strony konfliktu karnego oraz od ich postaw.

Funkcjonowanie w praktyce instytucji 
mediacji w sprawach karnych 
– omówienie wyników badań 

empirycznych
Marzena Kruk1

W latach 2002–2007 przeprowadziłam badania empiryczne, któ-
rych celem była ocena funkcjonowania w praktyce instytucji mediacji 
między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa. Badaniami obję-
łam 347 spraw karnych, spośród 366 skierowanych do postępowania 

1  Doktor nauk prawnych, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orze-
czeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
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mediacyjnego w sądach rejonowych w 1999 r. Występowało w nich 
416 sprawców i 501 pokrzywdzonych. Wyniki badań są bardzo szcze-
gółowe i przytaczanie ich w całości nie wydaje się celowe. Skoncentru-
ję się więc na najważniejszych problemach. 

Do mediacji przekazywane były najczęściej sprawy o czyny przeciw-
ko rodzinie i opiece, w tym zwłaszcza dotyczące znęcania się i nieali-
mentacji. W dalszej kolejności były to sprawy o przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu, zwłaszcza bójki i pobicia, a jedynie ok. 14% spraw do-
tyczyło czynów przeciwko mieniu. Z rozmów, jakie przeprowadziłam 
z sędziami, wynika, że przy selekcji spraw przekazywanych do media-
cji kierowali się przede wszystkim potrzebą rozwiązania konfliktu. Przy 
czynach dotyczących mienia konflikt ma mniejsze znaczenie (niejedno-
krotnie wystarczy zasądzenie odszkodowania) niż w przypadku spraw 
o charakterze rodzinnym, przeciwko życiu czy zdrowiu. 

Jak wyglądają w praktyce postępowania mediacyjne? Z zebra-
nego materiału wynika, że mediatorzy, przede wszystkim ci, którzy 
nie przeszli specjalistycznego szkolenia, prowadzili mediację na pod-
stawie wyczucia, „tak jak im się wydawało, że będzie najlepiej”. Po-
stawa taka – mimo dobrych chęci – powodowała, że popełniali błędy 
i postępowali niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Były to na 
szczęście przypadki nieliczne. W mediacji duże znaczenie ma prze-
strzeganie zasady dobrowolności. W sprawach objętych badaniami 
informacja o wyrażeniu zgody na udział w mediacji była zawarta je-
dynie w ok. 77% akt. W ok. 23% spraw nie wiadomo, czy obie strony 
w ogóle pytano o zgodę i jakiej udzieliły odpowiedzi, bądź czy zgodę 
wyraziła jedynie jedna strona. Analiza wykazała przy tym, że ugody 
zawierane były znacznie częściej w sprawach, w których obie strony 
wyraziły zgodę na udział w mediacji. 

Dla przebiegu i wyniku postępowania mediacyjnego istotne zna-
czenie ma także przestrzeganie zasady neutralności, co zapewnia 
zagwarantowanie przez mediatora bezpiecznego miejsca do prze-
prowadzenia mediacji. W objętych badaniami sprawach informacje 
o miejscu, w którym odbywała się mediacja, podano w ok. 62% przy-
padków. Wskazywały one, że ok. 39% spośród tych mediacji odbyło się 
w ośrodkach mediacyjnych, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, 
a ok. 31% w „innych” miejscach, którymi najczęściej były miejsca pra-
cy mediatora. Natomiast w ok. 14% spraw postępowanie mediacyjne 
zostało przeprowadzone w miejscu zamieszkania stron, co z pewnoś-
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cią było praktyką nieprawidłową, naruszającą zasady neutralności me-
diacji. W ok. 14% spraw mediacja została przeprowadzona na terenie 
sądu, co także jest niezgodne z przyjętymi rozwiązaniami i nie służy 
idei tej instytucji. 

 Kolejną kwestią podlegającą analizie było sprawdzenie, ile media-
cji odbyło się w sposób bezpośredni, a ile pośredni, a także czy prze-
prowadzane były spotkania wstępne. Okazało się, że spośród spraw, 
w których były dane na ten temat, jedynie w niecałych 31% przepro-
wadzono zgodnie z zasadami mediacji zarówno spotkania wstępne, 
jak i „twarzą w twarz”. W pozostałych przypadkach odbyły się albo 
spotkania wstępne, albo tylko „twarzą w twarz”, co jest nieprawidłową 
praktyką. W ok. 12% spraw odbyła się mediacja pośrednia. W literatu-
rze przedmiotu przyjmuje się, że mediacja bezpośrednia jest skutecz-
niejsza niż pośrednia. W sprawach objętych badaniami do podpisania 
ugody dochodziło jednakże niemal tak samo często w mediacjach bez-
pośrednich, jak i pośrednich. 

Badania wykazały także, że istotna zależność istnieje między atmo-
sferą mediacji a jej wynikiem. Częściej dochodziło do podpisania ugo-
dy w sprawach, w których atmosfera była dobra lub poprawiała się 
w trakcie spotkania, a strony wykazywały chęć rozwiązania konfliktu. 
Jedynie w niecałych 2% przypadków strony podpisały ugody w wyni-
ku mediacji, której atmosfera określana była jako „zła”. 

Zagadnieniem objętym analizą było przestrzeganie zasady pouf-
ności, o czym można wnioskować z treści sprawozdań mediatorów. 
Problem ten jest o tyle skomplikowany, że zgodnie z przepisami obo-
wiązującymi w trakcie przeprowadzania mediacji objętych badania-
mi, obowiązywał wymóg umieszczania w sprawozdaniu informacji 
„z przebiegu mediacji”, co narusza zasadę jej poufności. Sprawozda-
nia wyglądały bardzo różnie – od przesadnie lakonicznych, które nie 
zawierały praktycznie żadnych informacji, nawet tych wymaganych 
przepisami rozporządzenia, do bardzo drobiazgowych i szczegóło-
wych – co było niepotrzebne i nieuzasadnione. Zdarzało się i tak, że 
mediatorzy nie załączali do sprawozdania podpisanej przez strony 
ugody, tylko jej treść zamieszczali w sprawozdaniu – co było niezgod-
ne z przepisami. Część sprawozdań mediatorzy sporządzili niechluj-
nie i dziwi, że sąd na nieprawidłowości takie nie reagował, zwłaszcza 
że jest to dokument załączany do akt sądowych sprawy karnej. Z ana-
lizowanego materiału nie wynika, aby sądy żądały od mediatorów 
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szczegółowego opisu przebiegu postępowania mediacyjnego, co naru-
szałoby zasadę poufności. 

Dla postępowania mediacyjnego ważny jest sam proces, ale nie na-
leży umniejszać znaczenia jego wyniku. W analizowanych sprawach 
ugoda została podpisana w ponad 66% spraw. W prawie 18% mimo 
przeprowadzonego spotkania nie doszło do podpisania ugody, w po-
zostałych przypadkach nie doszło do mediacji. Jeżeli chodzi o treść 
zobowiązania, to w ponad 17% dotyczyła ona jedynie przeprosze-
nia pokrzywdzonego, w prawie 38% – zadośćuczynienia finansowe-
go (w niektórych przypadkach łączyło się to także z przeproszeniem 
pokrzywdzonego lub innymi formami zadośćuczynienia), a w prawie 
45% – dotyczyła innych form zadośćuczynienia (z których większość 
to zobowiązanie sprawcy do podjęcia leczenia z uzależnienia alkoho-
lowego). W ok. 13% spraw ugody nie zostały zrealizowane, w ok. 7% 
wykonane w części, a w prawie 2% nie przez wszystkich sprawców. 
Najczęściej nierealizowane były zobowiązania finansowe oraz podję-
cie przez sprawcę leczenia z uzależnienia alkoholowego. 

W czasie, kiedy prowadzone były sprawy objęte badaniami, nie 
było unormowań prawnych dotyczących sprawdzania realizacji pod-
pisanej ugody. Obecnie § 11 stosownego rozporządzenia obowiązek 
ten nakłada na mediatora. Być może wpłynie to na poziom realizacji 
warunków ugody przez sprawców, niemniej jednak wydaje się, że naj-
większą rolę w tym zakresie odgrywają decyzje sądu podejmowane po 
zakończonej mediacji. W objętych badaniami przypadkach sądy z re-
guły brały pod uwagę wyniki przeprowadzonej mediacji, a w sprawach 
zakończonych ugodą istotnie częściej wydawały orzeczenia łagodniej-
sze niż wtedy, kiedy do mediacji nie dochodziło lub nie zakończyła się 
porozumieniem stron. Zdarzały się jednak sytuacje, w których sąd wy-
dawał orzeczenia nieuwzględniające ustaleń z mediacji, np. nie czekał 
na realizację ugody mimo krótkiego terminu czy w przypadku niewy-
wiązania się przez sprawcę z przyjętych zobowiązań zbagatelizował 
treść ugody mediacyjnej i wydał nakaz karny, nakładając na oskarżo-
nego jedynie karę grzywny. 

Osobnym problemem jest brak wpisywania do postanowienia 
o warunkowym umorzeniu postępowania treści ugody mediacyj-
nej, co stawia pokrzywdzonego w niekorzystnej sytuacji w przypadku 
niewywiązania się oskarżonego z przyjętych zobowiązań. Zrozumia-
łe jest, że część sprawców próbuje unikać realizacji warunków ugody. 
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Nie może jednak być tak, że udaje im się to za wiedzą i zgodą sądu! 
Powoduje to u sprawców poczucie bezkarności, a u pokrzywdzonych 
– powtórną wiktymizację. 

Niekiedy osoby sceptycznie podchodzące do instytucji mediacji 
podnoszą argument, że jest to rozwiązanie przedłużające czas postę-
powania sądowego. Po analizie i tej kwestii okazało się, że to zarzut 
bezzasadny. Ponad 92% postępowań mediacyjnych objętych badania-
mi skończyło się w czasie krótszym niż 3 miesiące, a w tamtym okre-
sie nie obowiązywał jeszcze przepis zalecający, aby mediacja trwała nie 
dłużej niż 30 dni. Można zatem przypuszczać, że obecnie większość 
postępowań mediacyjnych kończy się w zalecanym terminie. Jeżeli na-
tomiast w wyjątkowych wypadkach termin ten z ważnych przyczyn 
musi ulec przedłużeniu, to i tak dzieje się to za zgodą organu prze-
kazującego sprawę do mediacji. Analizowany materiał badawczy udo-
wodnił także, że w około 1/3 spraw czas od zakończenia mediacji do 
orzeczenia sądu był krótszy niż 1 miesiąc, a w 72% przypadków – niż 
3 miesiące. W prawie 1/3 spraw od zgłoszenia faktu popełnienia prze-
stępstwa do orzeczenia sądu nie minęło więcej niż 6 miesięcy, a w ok. 
61% – więcej niż rok. Analiza ta dotyczy wszystkich przypadków obję-
tych badaniami, a zatem i tych, które nie zakończyły się podpisaniem 
ugody. Można zatem stwierdzić, że mediacja skraca, a nie przedłuża 
czas postępowania sądowego, a argument o przedłużaniu tego okresu 
trzeba uznać za bezzasadny.

Ostatnią kwestią poddaną analizie był powrót do przestępstwa 
sprawców, którzy brali udział w postępowaniach mediacyjnych ob-
jętych badaniami. Wprawdzie zmniejszanie poziomu recydywy nie 
jest głównym celem instytucji mediacji, niemniej jednak postanowio-
no sprawdzić, czy ta grupa oskarżonych istotnie rzadziej powraca na 
drogę przestępstwa, czy też nie. Okazało się, że spośród badanych 
415 sprawców ponowne sprawy po mediacji miało niewiele ponad 
1/5, co w porównaniu z ogólnym poziomem recydywy, według da-
nych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, nie jest wynikiem 
znacznym. Ciekawe przy tym, że skazani, którzy brali udział w me-
diacji w związku z przestępstwem niealimentacji, istotnie częściej po-
wracają do przestępstwa (ok. 50%) niż pozostali sprawcy. Jedynie 20% 
sprawców czynów dotyczących znęcania się miało ponowne sprawy 
karne, w tym tylko 6% o dalsze znęcanie się nad rodziną. 



127

Część V.  Sądy a alternatywne metody rozstrzygania sporów – mediacje

Reasumując, należy stwierdzić, że dotychczasowe funkcjonowa-
nie mediacji w sprawach karnych nie obyło się wprawdzie bez pew-
nych, niekiedy nawet poważnych, uchybień, ale w zasadzie początki 
wprowadzania mediacji w Polsce należy uznać za obiecujące. Dobre 
doświadczenia grupy sędziów powodują zainteresowanie tą insty-
tucją coraz szerszego grona ich kolegów, a ostatnio także prokurato-
rów. Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, 
że liczba spraw skierowanych do mediacji systematycznie wzrasta, 
zwłaszcza po 2003 r. W latach 1999–2006 liczba spraw przekazanych 
do postępowania mediacyjnego kształtowała się następująco:

Rok Liczba spraw Dynamika 
wzrostu (%)

1999 366 100,0

2000 723 197,5

2001 800 218,6

2002 929 253,8

2003 1838 502,2

2004 3569 975,1

2005 4440 1213,1

2006 5052 1380,4

 A zatem ten sposób rozstrzygania spraw zdobywa poparcie coraz 
szerszej grupy prawników. Przy okazji należy pamiętać, że mediacje 
stosuje się także w sporach zbiorowych, gospodarczych, politycznych, 
szkolnych, sąsiedzkich itp. 
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Co może usprawnić mediacje 
w sprawach karnych

Marzena Kruk1

W licznych dokumentach międzynarodowych, w tym także w de-
cyzji ramowej UE z 15.3.2001 r. o statusie ofiar w postępowaniu kar-
nym, uznając znaczenie mediacji wskazuje się potrzebę wspierania jej 
rozwoju przez rządy państw członkowskich. Polska, jako członek UE, 
zobowiązana jest do podejmowania działań mających na celu rozwi-
janie instytucji mediacji oraz szersze jej wprowadzanie do życia spo-
łecznego. W tym celu należałoby skoordynować resortowe działania 
służące np. tworzeniu ośrodków mediacji, w których mogłyby być pro-
wadzone postępowania nie tylko w sprawach karnych czy nieletnich, 
ale także w sprawach rodzinnych, gospodarczych, konfliktów w szko-
łach itp. Z pewnością należy też rozważyć możliwość włączenia dzia-
łań mediacyjnych do zadań „lokalnych ośrodków wsparcia”, które są 
tworzone w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań2 dostarczyły dowo-
dów na to, że potrzebne są dalsze zmiany, w celu usprawnienia media-
cji w praktyce i przyczynienia się do powszechniejszego jej stosowa-
nia. Zmiany legislacyjne powinny dotyczyć: 
1)  umożliwienia prokuratorom umarzania postępowania przygoto-

wawczego, gdy w wyniku mediacji została zawarta i zrealizowa-
na ugoda sprawcy przestępstwa z pokrzywdzonym, a prokurator 
uzna, że niecelowe jest wniesienie aktu oskarżenia do sądu (możli-
wość taka dotyczyłaby oczywiście przestępstw mniejszej wagi); 

2)  umożliwienia prokuratorom i sędziom upoważniania mediatorów 
do odbierania od stron zgody na ich uczestniczenie w postępowa-
niu mediacyjnym (przyspieszyłoby to procedurę kierowania spraw 
do mediacji, zwłaszcza w sprawach prywatno-skargowych); 

1  Doktor nauk prawnych, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orze-
czeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

2  Zob. poprzedni artykuł pt. Funkcjonowanie w praktyce instytucji mediacji w spra-
wach karnych – omówienie wyników badań empirycznych.
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3)  wprowadzenia możliwości kierowania do postępowania media-
cyjnego spraw o wykroczenia; 

4)  uregulowania problematyki realizacji, a w miarę potrzeby egze-
kwowania, zawartej w wyniku mediacji ugody, np. poprzez po-
wtórzenie jej treści przed sądem (o czym pokrzywdzonego na-
leżałoby poinformować), lub poprzez włączenie treści ugody do 
warunków, w przypadku decyzji sądu o warunkowym umorze-
niu postępowania. Niemożność zrealizowania zawartych w ugo-
dzie zobowiązań spowoduje, że ofiary nie będą wyrażały zgody 
na udział w mediacji; 

5)  wprowadzenia obowiązku specjalistycznego szkolenia mediato-
rów prowadzących postępowanie mediacyjne w sprawach kar-
nych, przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień mediatorów 
już działających w tych sprawach. Standardy dotyczące szkolenia 
powinny być – tak jak w rozporządzeniu dotyczącym mediacji 
w sprawach nieletnich – załączone do znowelizowanego rozpo-
rządzenia o mediacji w sprawach karnych; 

6)  wprowadzenia regulacji zobowiązującej mediatora do zapewnie-
nia stronom bezpiecznego i neutralnego miejsca do przeprowa-
dzania postępowań mediacyjnych.

Do prawidłowego rozwoju omawianej instytucji konieczna jest 
współpraca organów przekazujących sprawy do mediacji (sądów, pro-
kuratur, policji) z mediatorami, a także odpowiednia selekcja spraw. 
Jak wynika z badań, przy wnikliwym i odpowiednim doborze prze-
kazywanych spraw mediacje dają lepsze rezultaty. Sędziowie dyspo-
nują odpowiednim doświadczeniem oraz intuicją wystarczającą, żeby 
z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy dana sprawa daje 
nadzieję na pozytywne skutki mediacji. Na podstawie akt sądowych 
można wyrobić sobie pogląd, w jakich okolicznościach doszło do prze-
stępstwa, jaki był w nim udział sprawcy i pokrzywdzonego i na tej 
podstawie podjąć decyzję, czy sprawa nadaje się do mediacji, czy też 
nie. Z pewnością przy selekcji spraw pomocne będą także kontakty 
z mediatorami, którzy, korzystając ze swoich doświadczeń, także mogą 
wskazać, które sprawy dają nadzieję na pozytywne rozwiązanie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z 2003 r. przyniosła 
wiele pozytywnych rozwiązań, zarówno w samym kodeksie (np. upo-
ważnienia policji do kierowania spraw do mediacji), jak i zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wydaje się jednak, że 
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pozostają nadal pewne kwestie, które należy jeszcze doprecyzować lub 
zmienić. Z pewnością np. powinno się zachęcić policję do korzystania 
z tej instytucji. Wprawdzie stosowne przepisy możliwość taką dają, ale 
nie ma uregulowań chociażby co do tego, z czyjego budżetu mają być 
finansowane ryczałty dla mediatorów przeprowadzających mediacje 
w sprawach skierowanych przez policję. 

Ważnym krokiem w kierunku dalszego doskonalenia rozwiązań 
legislacyjnych dotyczących mediacji jest projekt zmian w Kodeksie 
postępowania karnego oraz rozporządzenia dotyczącego mediacji 
w sprawach karnych, zwłaszcza tych mających na celu zagwarantowa-
nie zasady poufności mediacji.

Wiedzę na temat tej instytucji należy przekazywać już na etapie 
aplikacji sądowej, prokuratorskiej czy adwokackiej, a korzystne było-
by, aby tematykę tę włączyć także do programu studiów i to nie tylko 
prawniczych. Mediacja powinna być powszechnie znana i stosowana 
jako prawidłowy sposób rozwiązywania konfliktów – nie tylko w dzie-
dzinie prawa, ale także w innych sferach życia. Z tego też powodu na-
leży o niej mówić, także na studiach psychologicznych, pedagogicz-
nych, resocjalizacyjnych, socjologicznych itp.
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Sądy a media

Referat prasowy w sądzie – czyli jak 
profesjonalnie zorganizować kontakty 

sądów z mediami
Violetta Olszewska1

Być uprzejmym i życzliwym (…) mieć czas (…) i być kompeten-
tnym do udzielania informacji mediom. A przede wszystkim pamiętać 
o tym, że informacja przekazywana dziennikarzom jest cenna wtedy, 
gdy jest podawana do wiadomości szybko. To najważniejsze założenia 
realizowane przez dwuosobowy referat prasowy Sądu Okręgowego 
Warszawa–Praga w Warszawie, który działa na podstawie zarządze-
nia prezesa sądu. Referat służbowo podlega Wiceprezesowi ds. kar-
nych, Przewodniczącemu Wydziału Wizytacyjnego. Poprzez ciągłą 
i aktywną współpracę z dziennikarzami kreowany jest wizerunek 

1  Asystent rzecznika prasowego Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie.
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sądu. Sąd powinien umieć z tego korzystać i przedstawiać się jako in-
stytucja nowoczesna, życzliwa i sprawiedliwa. Im więcej w mediach 
będzie obiektywnych informacji z zakresu wymiaru sprawiedliwo-
ści, tym większy będzie prestiż sądu. W odbiorze społecznym zwięk-
szy się też znaczenie sądu – jako instytucji mającej wpływ na bieżące 
wydarzenia. Wśród sędziów wciąż pokutuje jednak przekonanie, że 
dziennikarze przeszkadzają na sali rozpraw oraz zakłócają przebieg 
procesu. A jednak dziennikarzy nie należy się bać. Wiele nieporozu-
mień wynika z braku wiedzy i zrozumienia specyfiki pracy obu za-
wodów. Dziennikarze są bardziej przychylni i obiektywni w sytuacji, 
gdy znają dane środowisko i mogą szybko i łatwo zdobyć rzetelną in-
formację. Im mniej pozostawi się niejasności, tym mniej mają pola do 
interpretacji i dywagacji.

Sądy jako gospodarze spraw – źródłem informacji 
dla mediów

 Referat prasowy przyjął zasadę prowadzenia aktywnej i otwartej 
polityki informacyjnej sądu. Otwarta polityka informacyjna sądu wy-
nika z założenia, że dobrze poinformowany dziennikarz powinien 
napisać rzetelny artykuł. Łatwy dostęp do informacji sprawia też, że 
częściej i chętniej opisywane są różne procesy. W ten sposób przyja-
zna mediom polityka informacyjna sądu powoduje, iż dziennikarze 
nie tylko rzetelnie opisują pracę sądu, ale przyczyniają się również do 
jej propagowania w społeczeństwie. Jest to korzyść trudna do oszaco-
wania. Dzięki temu poprawić się może wizerunek sądów w społeczeń-
stwie. O dobrym wyniku współpracy sąd – dziennikarze świadczyć 
może niewielka ilość sprostowań wysyłanych przez Sąd Okręgowy 
Warszawa–Praga w Warszawie. Z satysfakcją należy odnotować, że 
polepszył się poziom publikacji dotyczących sądu w prasie tabloi-
dalnej i kolorowej. Dlatego, wykorzystując dziennikarzy jako pasmo 
transmisyjne pomiędzy sądem a społeczeństwem, sami informujemy 
o najciekawszych sprawach. Droga zdobywania informacji o nich jest 
różna. Przewodniczący wydziałów zostali zobowiązani przez prezesa 
sądu do informowania pracowników referatu o sprawach, które mogą 
być przedmiotem medialnego zainteresowania. Nie zawsze to przyno-
si oczekiwane rezultaty. Z reguły sami pracownicy referatu starają się 
zbierać takie informacje – głównie poprzez codzienne monitorowanie 
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mediów. Na samym początku swojej działalności referat prasowy spo-
rządzał tzw. „tabelę spraw medialnych”, która była na bieżąco aktua-
lizowana i elektronicznie rozsyłana do zajmujących się tematyką sądo-
wą dziennikarzy. 

Z czasem dokonaliśmy ułatwień. Jako pierwsi w warszawskich są-
dach powszechnych uruchomiliśmy profesjonalny internetowy ser-
wis prasowy dla dziennikarzy. Korzystanie z niego jest proste. Na 
stronie internetowej www.warszawapraga.so.gov.pl. znajduje się link: 
„informacje dla dziennikarzy”. Wystarczy wpisać hasło i login nadane 
przez referat prasowy. W naszej bazie, która ulega ciągłemu powięk-
szaniu, aktualnie zalogowanych jest ok. 50 dziennikarzy z redakcji 
ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Poniższa statystyka obra-
zuje odwiedziny strony internetowej sądu oraz podsumowanie wizyt 
w serwisie dla dziennikarzy.

Statystyka odwiedzin strony internetowej Sądu Okręgowego 
Warszawa–Praga w Warszawie  

w okresie: sierpień 2006 r. – luty 2007 r.
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Podsumowanie wizyt w serwisie dla dziennikarzy 
w okresie: sierpień 2006 r. – luty 2007 r.

Nasz serwis prasowy jest najlepszym źródłem informacji: praw-
dziwej, zweryfikowanej i odpowiedzialnej. Pomaga dziennikarzom 
– głównie sądowym – w pracy. Dzięki niemu mają zapewniony szybki 
dostęp do najciekawszych spraw, wraz z ich krótkim opisem. W serwi-
sie zamieszczane są sprawy ważne o różnej tematyce. Są one podzie-
lone na dwie kategorie: karne (m.in.: zabójstwa, korupcja, molestowa-
nie, zorganizowane grupy przestępcze, błędy lekarskie) oraz cywilne 
(głównie o ochronę dóbr osobistych „gwiazd”, polityków, sprawy go-
spodarcze, z zakresu prawa pracy, precedensowe odszkodowania za 
poniesione straty). 

Oprócz krótkiego opisu, czego dotyczy dana sprawa, podana jest jej 
sygnatura, wydział sądu wraz z adresem oraz terminy rozpraw i daty 
wyroków bądź postanowień, które są uaktualniane na bieżąco. Refe-
rat prasowy, śledząc codziennie doniesienia mediów o sprawach zawi-
słych przed sądami oraz zbierając informacje od wydziałów, poszerza 
wachlarz spraw znajdujących się w serwisie. Świadomie w serwisie nie 
zamieściliśmy formularza z pytaniami do referatu. Chcemy bowiem, 
by dziennikarze utrzymywali z nami bezpośredni kontakt. Najbardziej 
efektywną i najczęściej wykorzystywaną drogą kontaktu są kontakty 
telefoniczne i tą drogą informujemy dziennikarzy na bieżąco o spra-
wach sądowych. Informacje o procesach z dużym wyprzedzeniem 
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można znaleźć w naszym tabelarycznym zestawieniu, które jest stale 
aktualizowane. Bieżące wiadomości są udzielane od ręki. Dziennika-
rze w takich sytuacjach najczęściej pytają o to, co się wydarzyło na roz-
prawie, kiedy będzie kolejne posiedzenie, coraz częściej pytają o posta-
nowienia w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania. Do 
naszego referatu można też przyjść osobiście. Z tej formy komunika-
cji korzystają zwłaszcza stali sprawozdawcy sądowi najważniejszych 
dzienników oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na miejscu mają do dys-
pozycji stolik i kilka krzeseł. Często korzystają z naszych „prasówek”, 
żeby zobaczyć co napisała „konkurencja”. Takie bezpośrednie kontak-
ty sprzyjają zacieśnianiu współpracy. Dzięki temu budujemy serdecz-
ne relacje, zwiększające wzajemne zaufanie.

Instytucja rzecznika prasowego
Funkcję tę w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie 

piastuje sędzia cywilista. Jest on odpowiedzialny za udzielanie dzien-
nikarzom merytorycznych informacji na temat wyroków i decyzji są-
dów: rejonowego i okręgowego – zarówno w sprawach karnych, jak 
i cywilnych. Informuje również o codziennej działalności sądu. Pyta-
nia dziennikarzy są mu niezwłocznie przekazywane. Ponadto rzecznik 
sądu upoważniony jest do reprezentowania Sądu Okręgowego w pro-
gramach telewizyjnych i radiowych. Wyjaśnia też dziennikarzom uwa-
runkowania prawne mające wpływ na orzecznictwo sądów. Za pośred-
nictwem naszego rzecznika dziennikarze mogą starać się o uzyskanie 
informacji o zawartości akt danej sprawy, znajdującej się w naszym są-
dzie, lub bezpośrednio starać się o zgodę przewodniczącego wydzia-
łu na udostępnienie do wglądu tych akt. Oczywiście takie informacje 
są udzielane pod warunkiem, że sytuacja procesowa lub przepisy tego 
nie zabraniają. 

Oprócz informowania mediów o działalności sądu i współpracy 
z mediami referat prasowy odpowiedzialny jest za prowadzenie stro-
ny internetowej i intranetowej sądu oraz za koordynowanie działań 
w zakresie realizacji obowiązków, wynikających z ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. 

Starając się spopularyzować w instytucji, jaką jest sąd, system ot-
wartej komunikacji wewnętrznej, referat prasowy prowadzi stronę 
intranetową, która jest przeznaczona dla każdego pracownika. Obec-
nie jest ona głównie szablonem, który będzie stopniowo wypełniany 
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przydatnymi informacjami. Mamy taką nadzieję, iż w miarę upływu 
czasu nasz intranet będzie narzędziem pracy równie skutecznym jak 
telefon, a informacje w nim wytwarzane będą szybko docierały do 
wszystkich osób, do których są skierowane. 

Popularyzacja prawa
Referat prasowy zajmuje się popularyzowaniem prawa i akcji spo-

łeczno-edukacyjnych. Każdego roku organizowany jest w Sądzie Okrę-
gowym, podobnie jak i we wszystkich sądach powszechnych w Polsce, 
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja ta ma także charakter 
edukacyjny. Jednym z jej podstawowych celów jest uświadomienie 
i poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie w obowiązu-
jącym porządku prawnym przysługują ofiarom przestępstw i osobom 
pokrzywdzonym. Referat prasowy organizuje też lekcje poglądowe 
dla młodzieży licealnej: chodzi o popularyzację problematyki prawnej 
wśród młodzieży szkolnej. Współpracujemy też z Helsińską Fundacją 
Praw Człowieka w ramach Wyższego Międzynarodowego Kursu Praw 
Człowieka. Podczas tego kursu uczestnicy (m.in. sędziowie, adwokaci, 
prokuratorzy, nauczyciele akademiccy ze Wspólnoty Niepodległych 
Państw) zwiedzają gmach sądu, zaznajamiają się z jego działalnością. 
Mają również okazję uczestniczenia jako publiczność w procesach są-
dowych. Przede wszystkim zaś zapoznają się z zagadnieniami polskie-
go sądownictwa, dyskutują z polskimi sędziami o codziennej pracy 
polskiego wymiaru sprawiedliwości. Takie spotkania są świetną oka-
zją do wymiany doświadczeń i integracji środowisk prawniczych.

Podsumowując: praca referatu prasowego opiera się na życzliwym 
dialogu, komunikacji pomiędzy sądem a mediami. Dajemy dzienni-
karzom to, czego od nas oczekują. A oczekują prawdziwej, rzetelnej 
i szybkiej informacji.
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Organizacja pracy rzecznika 
prasowego sądu

Waldemar Żurek1

W kontaktach mediów z sądami niezwykle ważna jest właściwa 
organizacja pracy rzeczników sądu. Ustalenie jednolitych zasad re-
gulujących te kontakty to podstawa współpracy z mediami. Przede 
wszystkim rzecznik powinien dysponować własnym pokojem wy-
posażonym w urządzenia służące do komunikacji. Oprócz klasycz-
nego telefonu konieczny jest fax i komputer z dostępem do Internetu. 
Nieodzowny jest również telefon komórkowy, aktywny także podczas 
przerw świątecznych i weekendów. Rzecznik, udając się na rozprawę, 
powinien przekazywać ten telefon swemu zastępcy lub asystentowi 
prasowemu. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, gdy dziennika-
rze nie mogą skontaktować się z rzecznikiem, który jest na rozprawie 
czy na urlopie lub po prostu wyłączył komórkę. Rzecznik powinien 
także mieć dyktafon oraz komputer przenośny z aktualnym dostępem 
do systemu informacji prawnej. Czasem dyktafon postawiony na biur-
ku bardzo dyscyplinuje dziennikarzy. Natomiast laptop jest pomoc-
ny, gdy rzecznik znajduje się poza sądem i udziela informacji o bar-
dzo szczegółowych zagadnieniach prawnych. Wówczas ma możliwość 
szybkiego korzystania z aktualnych aktów prawnych.

Strona internetowa sądu powinna w czytelnym miejscu wskazy-
wać sposób kontaktu z rzecznikiem prasowym: jego nazwisko, numer 
pokoju, telefonu, faxu i adres mailowy. Rzecznik i zastępca powinni być 
specjalistami: jeden z prawa karnego, a drugi z cywilnego. Konieczne 
jest także, by w każdym, nawet małym, sądzie rejonowym była osoba 
umocowana do kontaktów z mediami, która ma szybki i bezpośredni 
kontakt z rzecznikiem sądu okręgowego. 

Wskazane jest także zatrudnienie w biurze prasowym asystenta 
sędziego, czyli prawnika, oraz sekretarki. Asystent może przyjmować 
pytania od dziennikarzy, gdy rzecznik zajęty jest swoją pracą orzecz-
niczą, a nawet udzielać odpowiedzi w prostych i łatwych sprawach. 

1  Sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznik prasowy Sto-
warzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
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Sekretarka prowadzi biuro rzecznika: zapewnia szybkie dostarczenie 
akt, zbieranie informacji, kserowanie, prowadzenie rejestru udziela-
nych informacji, kolportaż pism, sprostowań. Taka obsada personalna 
to oczywiście pewien ideał, na który obecnie mogą sobie pozwolić je-
dynie niektóre duże sądy okręgowe. Ale do tego ideału trzeba dążyć, 
aby właściwie prowadzić politykę informacyjną sądu. Podkreślmy raz 
jeszcze, że podstawą prawidłowej współpracy z mediami jest dobre 
przygotowanie rzecznika oraz szybka reakcja. Brak takiej reakcji czy 
gotowości do spotkania z mediami z reguły kończy się negatywnym 
komentarzem: „nie udało się nam skontaktować z rzecznikiem sądu 
pomimo usilnych starań”.

Jeśli dziennikarz wybiera się do sądu i informuje rzecznika o swo-
im przybyciu, należy wcześniej uprzedzić portierów czy policję sądo-
wą, by nie zdarzały się przypadki, że umówiony dziennikarz nie jest 
wpuszczany, a wyjaśnianie, w jakim charakterze przybywa, trwa zbyt 
długo. W niektórych sądach wydzielono tzw. pokój dla prasy, gdzie 
przebywają dziennikarze, mają dostęp do Internetu, telefonu z adresa-
mi wydziałów sądowych, gdzie mogą spokojnie pracować czy oczeki-
wać na rozprawę. 

Do spotkania z dziennikarzem muszą zatem zostać przygotowani 
nie tylko sędziowie, ale portierzy, pracownicy punktów informacyj-
nych, kierownicy sekretariatów, policja sądowa. Wszyscy muszą znać 
nie tylko nazwisko i pokój rzecznika karnego czy cywilnego, ale tak-
że jego numer telefonu. Pracownicy ci nie mogą „bać się” dziennika-
rzy, ale nie wolno im wypowiadać się na temat zagadnień, do których 
nie są upoważnieni. Rzecznicy muszą ściśle ustalić z tym personelem, 
o czym wolno im mówić. Nie ma powodu, by kierownicy sekretaria-
tów nie mogli informować, kiedy odbywa się dana rozprawa, w któ-
rej sali, czy wydano wyrok, na kiedy odroczono rozprawę. Natomiast 
o merytorycznych rozstrzygnięciach ma informować rzecznik. 

Rzecznik musi mieć szybki dostęp do akt. Niedopuszczalne jest in-
formowanie rzecznika, że nie można mu udostępnić akt, bo: „sędzia 
pisze uzasadnienie”, czy „wykonywane jest zarządzenie”. Ważny jest 
także szybki kontakt rzecznika z przewodniczącymi wydziałów oraz 
prezesami i wiceprezesami sądów. Rzecznik powinien mieć numery 
telefonów komórkowych do wszystkich tych osób. Nie bez znaczenia 
jest właściwy wystrój gabinetu rzecznika, odpowiednie tło, na którym 
zwykle dokonuje się nagrania telewizyjnego. 
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Wielokrotnie dziennikarze zwracają się do sądu o udostępnienie im 
akt. Należy więc ustalić precyzyjnie, czy i w jakim zakresie dziennika-
rze mają dostęp do akt konkretnych spraw oraz kto o tym decyduje. 
Czy udostępnia je rzecznik, czego moim zdaniem nigdy nie powinien 
robić, czy też przewodniczący – na co jest umocowanie w Regulami-
nie urzędowania sądów powszechnych (w § 94 ust. 2 wskazano: „prze-
wodniczący wydziału decyduje ponadto o udostępnieniu akt sądo-
wych innym osobom niemającym uprawnień procesowych i o zakresie 
wykorzystania przez nie tych akt”). Wydaje się, że w chwili obecnej 
nie ma innych podstaw prawnych do udostępniania akt. Nigdy jednak 
nie powinni o tym decydować pracownicy sekretariatu.

Praktykowane jest przesyłanie wniosków o udostępnienie akt 
faxem i przybywanie dziennikarza do sądu dopiero po telefonicznym 
potwierdzeniu zgody na otrzymanie akt. Musimy szanować czas in-
nych. Rzecznik powinien unikać informowania nieznajomych dzienni-
karzy przez telefon. Zdarzają się bowiem przypadki podszywania się 
stron czy osób zupełnie postronnych, które nie są stronami, pod dzien-
nikarzy. Powszechne bywa także nagrywanie głosu przez telefon bez 
informowania i zgody rozmówcy. 

W każdym wydziale sądu powinien być zeszyt, w którym odnoto-
wuje się czas pobrania i zwrotu akt, podpis dziennikarza pod oświad-
czeniem, iż zna ustawę o ochronie danych osobowych, Prawo prasowe 
oraz art. 23 i 24 KC, dotyczące ochrony dóbr osobistych. Taki zeszyt jest 
przydatny, gdy np. bez udziału rzecznika przewodniczący udostępnił 
akta, do czego jest uprawniony, a rzecznik dowiaduje się o sprawie 
z prasy i szybko musi ustalić sygnaturę akt. Często nie ma w artykule 
danych osobowych stron czy sądu i wtedy rzecznik przeglądając spis 
akt udostępnionych dziennikarzom szybko ustali sygnaturę. Ważna 
jest też możliwość właściwej obrony sądu przed procesem wytoczo-
nym przez stronę, która uznała, iż to sąd ujawnił jej dane osobowe czy 
upublicznił daną sprawę bez jej zgody. Zwykle dziennikarze w takich 
procesach przedstawiają się jako niewinni, nic niewiedzący nieprawni-
cy. Podpisanie takiego oświadczenia ma wreszcie aspekt trzeci – chy-
ba najważniejszy. Skutecznie hamuje chęć dziennikarzy ujawniania 
wszystkich danych. Doświadczenie uczy, iż podpis pod takim oświad-
czeniem wywołuje jednak refleksję. Nawet jeśli nie przewiduje się wi-
docznej i wymiernej sankcji. Także rzecznik powinien mieć swój rejestr 
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informacji udzielanych mediom. Wielu dziennikarzy często wraca do 
tych samych spraw lub też różne media interesują się tą samą sprawą. 

Zagadnieniem trudnym do realizacji w praktyce jest osobisty kon-
takt rzecznika z dziennikarzem. Konieczne jest wypracowanie złote-
go środka, który z jednej strony spowoduje pewien rodzaj wzajemnej 
współpracy z dziennikarzem przy jednoczesnym właściwym pozio-
mie asertywności wobec nacisków mediów nastawionych na uzyska-
nie wszystkich możliwych informacji. Wypracowanie właściwych za-
sad współpracy rzecznika prasowego z mediami może wpływać nie 
tylko na poprawę wizerunku sądów, ale poprzez udzielanie szybkiej, 
rzeczowej i rzetelnej informacji może także wpływać na wzrost świa-
domości prawnej całego społeczeństwa.

Sędzia a media
Ryszarda Stasiak1

Sprawy sądowe coraz częściej znajdują się w centrum zaintereso-
wania mediów. Udział mediów w rozprawach im w sądzie jest rzad-
szy, tym nastręcza więcej trudności. W sądownictwie nie wypra-
cowano żadnych zasad ani procedur, które obowiązywać by miały 
podczas udziału mediów w rozprawie. W telewizji obserwować mo-
żemy, w jak różny sposób dokonywane są przekazy informacyjne z sali 
rozpraw. Od najbardziej chaotycznych, na których widać przepychają-
cych się dziennikarzy z kamerami, a za stołem sędziowskim zagubio-
nego sędziego, przed którym piętrzą się akta i góra mikrofonów, aż po 
uporządkowany obraz sali rozpraw oddający powagę sądu w świetle 
kamer.

Udział mediów w rozprawie, lokalowe, techniczne i logistyczne 
problemy z tym związane, nie powinny obarczać sędziego orzeka-
jącego w sprawie. Powinien je rozwiązywać prezes sądu, przewodni-
czący wydziału przy udziale kierownika administracyjnego sądu i in-

1  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku.
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nych podległych im osób, np. informatyków. Szczególnie w małych 
sądach, w których uczestnictwo mediów w rozprawie jest rzadkie, 
duża sprawa medialna jest nie lada wyzwaniem. W sądach takich nie 
ma bowiem z reguły warunków lokalowych odpowiednich do udziału 
w rozprawie większej liczby publiczności i mediów ani odpowiednie-
go systemu nagłośnienia, umożliwiającego przekaz z sali rozpraw.

Sytuacja taka zaistniała w Sądzie Rejonowym w Płońsku, kiedy 
wpłynął do sądu akt oskarżenia przeciwko znanej osobie publicznej. 
Sąd Rejonowy mieści się w jednym budynku ze Starostwem Powia-
towym. Obie instytucje mają wspólne wejście. Największa sala roz-
praw w sądzie ma powierzchnię 70 m2 i usytuowana jest na drugim 
piętrze. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę z zainteresowania me-
diów tym procesem i przewidywaliśmy, iż wielu dziennikarzy będzie 
chciało wziąć udział w rozprawie. W czasie spotkania prezesa sądu, 
przewodniczącego wydziału karnego i sędziego orzekającego ustalo-
no szczegółowe zasady udziału mediów w rozprawie, mając na uwa-
dze, że mogą być one zastosowane w przyszłości w innych podobnych 
sprawach.

Z uwagi na małą powierzchnię sali rozpraw wydano, na podstawie 
§ 74 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19.11.1987 r. Regula-
min wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych1, zarządzenie 
regulujące wstęp mediów i publiczności na salę rozpraw. Zarządzo-
no wydanie kart wstępu dla publiczności i mediów do zapełnienia 
miejsc siedzących, maksymalnie w liczbie 25, a na ogłoszenie wyroku 
i jego uzasadnienie w liczbie 40. Podano również, gdzie będą wyda-
wane karty wstępu i w jakim okresie. Karty te zostały wcześniej przy-
gotowane i były wydawane w punkcie informacyjnym sądu. W punk-
cie tym sporządzono również listę mediów i osób, które zgłosiły swój 
udział w rozprawie.

W zarządzeniu podano, że karty wstępu będą wydawane przez 
tydzień. Zaznaczono również, że udział w rozprawie przedstawiciele 
mediów powinni zgłosić najpóźniej na dwa dni przed terminem roz-
prawy (praktycznie karty wstępu rezerwowano w większości przy-
padków telefonicznie), co umożliwiło sądowi orientację co do liczby 
zainteresowanych rozprawą jeszcze przed jej rozpoczęciem. 

1  Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.; obecnie § 67 rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. Nr 38, 
poz. 249.
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Na miesiąc przed terminem rozprawy zarządzenie wywieszono na 
tablicy ogłoszeń sądu oraz umieszczono na stronie internetowej sądu. 
Tylko przed pierwszym terminem rozprawy dziennikarze wyrażali 
zdziwienie przyjętymi rozwiązaniami, tłumacząc, że zarządzenie nie 
było im znane. Przed drugim terminem rozprawy wszyscy znali już 
zarządzenie, wiedząc, że mogą je przeczytać na stronie internetowej 
sądu. Dla wszystkich zainteresowanych nie starczyło kart wstępu, ale 
ze strony dziennikarzy nie słyszeliśmy negatywnych wypowiedzi na 
temat organizacji tego procesu. Wręcz przeciwnie, mimo pewnych 
ograniczeń co do liczby osób i możliwości poruszania się po sądzie 
ocenili pozytywnie wprowadzenie przejrzystych zasad, które z góry 
były im znane.

Sale rozpraw nie są wyposażone w system nagłaśniający. Odpo-
wiednio wcześniej zwrócono się więc do Miejskiego Centrum Kultury 
z prośbą o wypożyczenie mikrofonów dla sędziów, adwokatów, pro-
kuratora i świadków, a także systemu nagłaśniającego i tzw. miksera. 
Dziennikarze mogli, nie ustawiając własnych mikrofonów, uzyskać 
dostęp do głosu przekazywanego przez mikrofony. Dzięki temu nie 
było potrzeby umieszczania na stole sędziowskim mikrofonów każdej 
stacji telewizyjnej czy radiowej, a jednocześnie dziennikarze mieli peł-
ną możliwość przekazu materiału z sali rozpraw.

W celu zachowania porządku w sali rozpraw w zarządzeniu wy-
znaczono miejsce dla sprawozdawców prasy za barierką dla pub-
liczności. Dotyczyło to również przedstawicieli telewizji. Ponadto, na 
podstawie obowiązującego regulaminu porządku i bezpieczeństwa 
w Sądzie wprowadzono ograniczenie dostępu w rejon sali rozpraw, 
postanawiając, że w dniu rozprawy do sal rozpraw 1 i 2 (obie w tym 
samym korytarzu) będą wpuszczane jedynie osoby, które zostały we-
zwane na ten dzień i osoby posiadające karty wstępu.

Dodatkowo, w celu zachowania porządku w budynku sądu, zwró-
cono się wcześniej do komendanta policji w Płońsku o zapewnienie 
obecności w sądzie w dniu rozprawy dwóch funkcjonariuszy policji. 
Ich obecność rzeczywiście była potrzebna.

Przyjęcie odpowiednio wcześnie określonych jasnych rozwiązań 
organizacyjnych w przypadku udziału mediów w rozprawach jest ko-
nieczne. Z jednej strony zapewnia to spokój i porządek w sali rozpraw 
oraz pozwala sędziemu orzekającemu w sprawie na odwołanie się 
do ustalonych zasad, bez posądzania go o wprowadzanie ograniczeń 
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wolności mediów w przekazywaniu społeczeństwu informacji. Z dru-
giej strony zapewnia przedstawicielom mediów pełną informację co do 
tego, jak zachować się w sali rozpraw, gdzie postawić kamerę, ustawić 
mikrofon. Opracowanie i stosowanie zasad udziału mediów w rozpra-
wach umożliwia dostęp mediów do informacji, nie naruszając powagi 
sądu i właściwego przebiegu postępowania. Te same reguły można za-
stosować do udziału w rozprawie nie tylko przedstawicieli mediów, 
ale także publiczności zainteresowanej przebiegiem procesu.

Płońsk, dnia 27 lutego 2007 r.
Adm. 0111/07

ZARZĄDZENIE Nr 7/07

Na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19.11.1987 r. 
Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych zarządzam.
1) Wydanie kart wstępu dla publiczności i mediów na salę rozpraw Nr 1 

w sprawie II K 993/06 w dniu 22.3.2007 r. do zapełnienia miejsc siedzą-
cych, maksymalnie w liczbie 25, a na ogłoszenie wyroku i uzasadnienia 
w liczbie 40.

2) Wyznaczam miejsce dla sprawozdawców prasy za barierką dla publiczno-
ści.

3) Karty wstępu nie obowiązują osób wezwanych do Sądu na dzień 
22.3.2007 r.

4) Wymienione w pkt 1 karty wstępu będą wydawane od dnia 12.3.2007 r. do 
dnia 20.3.2007 r., kolejno zgłaszającym się osobom, w pokoju 117, po oka-
zaniu dowodu tożsamości lub legitymacji prasowej.

5) Na podstawie § 5 pkt 3 Regulaminu porządku i bezpieczeństwa w Sądzie 
Rejonowym w Płońsku w dniu 22.3.2007 r. wprowadzam ograniczenie 
dostępu w rejon sal rozpraw Nr 1 i 2. Do sal rozpraw Nr 1 i 2 będą wpusz-
czane jedynie osoby, które otrzymały wezwanie na dzień 22.3.2007 r. i oso-
by posiadające kartę wstępu.

Prezes Sądu Rejonowego (Ryszarda Stasiak)
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Część VII.  
 
Sądy a dobre praktyki 
z sądów hiszpańskich

Sąd cywilny w Polsce i hiszpanii 
– analiza porównawcza

Jolanta Machura-Szczęsna1

Podczas wizyty studyjnej zespołu „Sprawny sędzia” w sądach hi-
szpańskich zapoznaliśmy się m.in. z pracą Sądu Cywilnego Nr 44 I in-
stancji w Barcelonie. Ze względu na to, że sąd I instancji w Hiszpanii 
tworzy jeden sędzia i obsługujący go personel pomocniczy, na czele 
z asystentem, jego pracę odnieść można do wydziału sądu rejonowego 
w Polsce.

Od kilkunastu lat przewodniczę wydziałowi gospodarczemu sądu 
rejonowego średniej wielkości. Wydział obejmuje obszar trzech miast 
(Tychy, Mikołów, Pszczyna), łącznie ok. 222 tys. mieszkańców. Pracuje 

1  Sędzia Sądu Rejonowego w Tychach, przewodnicząca Wydziału Gospodarczego.
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w nim obecnie czterech sędziów, przy czym trzech funkcyjnych (prezes 
Sądu, przewodniczący wydziału, zastępca przewodniczącego) i jeden 
sędzia niefunkcyjny, od niedawna delegowany do pracy w Minister-
stwie Sprawiedliwości (zastępuje go asesor), oraz, również od niedaw-
na, referendarz sądowy. Personel sekretarski to sześć osób (cztery pro-
tokolantki, kierownik sekretariatu i jego zastępca). Ponadto sędziowie 
dysponują pomocą dwóch asystentów (łącznie półtora etatu).

Sędzia Sądu Cywilnego Nr 44 w Barcelonie1 dysponuje zapleczem 
osobowym w postaci asystentki i dziesięciu osób, zatrudnionych 
w sekretariacie Sądu. Funkcja asystenta (sekretario) oznacza w Hiszpa-
nii osobę, która ma wyższe wykształcenie prawnicze, wygrała kon-
kurs na to stanowisko i jest najważniejszą po sędzim osobą zaufania 
publicznego w wymiarze sprawiedliwości. Nadzoruje sekretariat, ale 
również ściśle współpracuje z sędzią, m.in. uczestniczy w rozprawach, 
odbiera dane personalne uczestników, sporządza skrót protokołu roz-
prawy, uwierzytelnia wydawane stronom kasety DVD z nagraniami 
rozpraw, wykonuje prostsze czynności zamiast sędziego. 

Barcelona liczy ok. 1,5 mln mieszkańców. Działa tu łącznie 48 sądów 
(co równoznaczne jest z liczbą sędziów), które w I instancji zajmują się 
wszystkimi sprawami z wyjątkiem rodzinnych i handlowych. Jak za-
tem łatwo obliczyć, jeden sędzia (sąd) przypada na średnio ok. 31 tys. 
mieszkańców. Dodatkowo oprócz orzekania sędzia hiszpański zajmuje 
się wykonywaniem orzeczeń, a więc prowadzi sprawę od początku do 
wyegzekwowania, nie ma odrębnych wydziałów wykonywania orze-
czeń, jak w Polsce (chociaż planuje się takie tworzyć).

Ilość spraw wpływających do Sądu Nr 44 to ok. 100 spraw mie-
sięcznie (1200 rocznie), przy czym są one załatwiane na bieżąco. Śred-
ni czas trwania procesu wynosi 4–6 miesięcy. Zaznaczyć należy jesz-
cze, że sędziowie w Hiszpanii, oprócz miesięcznego urlopu i 6 razy 
po 3 dni wolnych w ciągu roku, które nie podlegają kumulacji, mają 
jeszcze tzw. „wakacje sądowe” w sierpniu (wtedy sądy w całym kraju 
nie pracują). Do polskiego wydziału gospodarczego wpływa średnio 
331 spraw miesięcznie – 3970 spraw rocznie (dane z 2006 r.).

Bez wnikania w zawiłości proceduralne trzeba wyjaśnić, że w spra-
wach cywilnych w systemie hiszpańskim są możliwe trzy rodzaje 
procedur i nie wszystkie orzeczenia zapadają na rozprawach. W spra-
wach prostych (do 900 euro wartości przedmiotu sporu) funkcjonują 

1  Magistrado Raul Garcia Orejudo.
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odpowiednie formularze i nie potrzeba adwokata. W pozostałych 
sprawach adwokat (występujący zawsze razem z „procuradorem”) jest 
obowiązkowy. Instytucja procuradora nie ma odpowiednika w stosun-
kach polskich. Jest to jakby pomocnik adwokata, pośredniczący mię-
dzy stroną a sądem. Na rozprawach występują więc z reguły i adwo-
kat, i procurador. W dniu wizyty sędziów polskich z „Iustitii” sędzia 
hiszpański miał na wokandzie pięć spraw, przy czym we wszystkich 
uczestniczyli adwokaci wraz z procuradorem. Średnio sędzia ma cztery 
wokandy w tygodniu, jeden dzień pracuje w domu.

Podczas pierwszej rozprawy „wstępnej” przeprowadza się postę-
powanie wyjaśniające, ewentualnie ugodowe, sprawdza formalności 
i w razie potrzeby następuje decyzja o terminie następnej rozprawy, 
podczas której ma miejsce przeprowadzanie dowodów, zgłoszonych 
uprzednio w pismach procesowych. Procedurę można ogólnie porów-
nać z tą, która obowiązuje w Polsce w sprawach gospodarczych. Wy-
maga odnotowania, że pojęcie „sprawy gospodarczej” w Polsce i Hi-
szpanii jest inaczej rozumiane i większość spraw cywilnych sędziego 
hiszpańskiego (sprawy cywilne między przedsiębiorcami w zakresie 
ich działalności gospodarczej) spełniałoby definicję sprawy gospodar-
czej w rozumieniu polskiej procedury. Stąd też analiza porównawcza 
sądu cywilnego hiszpańskiego i wydziału gospodarczego w Polsce jest 
uprawniona.

Rozprawy w sądach hiszpańskich są w całości nagrywane, zaś bio-
rący udział w rozprawie asystent sędziego sporządza jedynie skrót 
protokołu, w którym potwierdza dane uczestników oraz wpisuje do-
kładnie czas ich wypowiedzi. Strony i pełnomocnicy niezwłocznie 
mogą otrzymać kasety DVD z nagraniami, jeśli np. zamierzają wnieść 
apelację. W sądzie – na wzór automatów na napoje – usytuowane są 
automaty na kasety DVD dla stron. W sekretariacie można od ręki 
otrzymać nagranie z rozprawy. Odczytywanie jego fragmentów z po-
mocą protokołu, gdzie wpisana jest dokładna godzina i minuta po-
szczególnych zeznań, jest niezwykle proste. Nie wymaga tłumaczenia, 
jak upraszcza i przyspiesza to czas trwania rozpraw i podnosi kultu-
rę zachowania uczestników procesów. Ponadto całkowicie eliminuje 
przekłamania, nieścisłości, nieczytelność tradycyjnych protokołów.

Wyrok sędzia ogłasza w terminie 15 dni do miesiąca od zakończe-
nia rozprawy, najczęściej w ciągu jednego, dwu dni (instrukcyjny ter-
min to 21 dni), wszystko zależy oczywiście od stopnia skomplikowania 
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sprawy. Uzasadnienie sporządza się do każdego wyroku, z zastrzeże-
niem, że w prostszych sprawach pomaga w tym asystent.

Sędzia rozliczany jest z efektów pracy, a nie z obecności w sądzie, 
a więc uzasadnienia może przygotowywać w domu. W sądzie jest je-
den sędzia, a zatem nie ma tam sędziów funkcyjnych, dyżurów, „de-
legowania” obowiązków, podziału odpowiedzialności. Za sekretariat 
odpowiada asystent sędziego, a więc sędzia jest też zwolniony z nad-
zoru nad personelem. Problem wezwań, zawiadomień, kontaktów 
z adwokatami i stronami załatwia procurador, który pośredniczy mię-
dzy sądem a adwokatem i stroną. Dopuszczalne są kontakty telefo-
niczne (np. zawiadomienie o terminie ogłoszenia wyroku). Procurador 
odbiera i potwierdza pisma z sądu, a więc praktycznie nie ma proble-
mów z doręczeniami i wynikającymi stąd opóźnieniami.

W Barcelonie jest zarejestrowanych 20 tys. adwokatów, a każdy 
współpracuje jeszcze z procuradorami. Dla porównania: w Polsce na po-
nad 38 mln obywateli przypada ok. 6 tys. czynnych adwokatów i trzy 
razy tyle radców prawnych. 

Sekretariat sądu zajmuje się wszystkimi sprawami, których nie musi 
wykonywać sędzia i asystent. Odniosłam wrażenie, że sędzia zajmuje 
się wyłącznie orzekaniem. To wielki komfort. Praca sędziego polskie-
go, a w szczególności sędziego sprawującego jakąś funkcję, składa się 
jedynie w części z orzekania sensu stricte. Wykonuje on jeszcze mnó-
stwo innych czynności: sekretarskich, nadzorczych (dyscyplinowanie 
stron, uczestników, pełnomocników i innych instytucji, np. poczty do-
ręczającej pisma sądowe), nadzoruje sekretariat, biegłych, tłumaczy, 
przygotowuje analizy i pisma dla prezesów przełożonych sądów, Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości, wizytatorów i szeregu innych instytucji 
(jak chociażby wprowadzone ostatnio raporty o brakach opłat skarbo-
wych od pełnomocnictw dla urzędów miast!).

Orzekanie sędziego w Polsce to zaledwie wycinek jego czasu 
pracy. Przygotowanie się do rozpraw i pisanie uzasadnień zazwy-
czaj odbywa się w domu (często praktycznie w weekendy), albowiem 
obowiązkowy czas urzędowania dla sędziów funkcyjnych i dyżury 
wypełniają czas pracy do granic możliwości, a dodatkowo nie wszyst-
kie sądy zapewniają sędziom jednoosobowe gabinety.

Odciążenie sędziego z obowiązków, których nie musi, a często 
w ogóle nie powinien wykonywać, i zapewnienie faktycznego zaplecza: 
środki techniczne, asystenci, wykwalifikowany personel sekretariatów, 
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efektywny sposób utrwalania przebiegu rozpraw – pozwoliłyby sę-
dziemu w Polsce orzekać szybko i sprawnie, bez potrzeby dyscyplino-
wania go dyżurami i dziesiątkami pism przełożonych. Byłabym w sta-
nie przejąć na swoje barki orzekanie z porównywalnym obciążeniem 
we wszystkich sprawach w swoim Wydziale, dysponując, zamiast 
dodatkowych sędziów, takim zapleczem osobowo-technicznym, jak 
w opisywanym sądzie Nr 44 w Barcelonie.

Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorujące się w reformie 
naszego wymiaru sprawiedliwości na systemie hiszpańskim, forsuje 
słuszny kierunek zmian. Zastanawiam się jednak, dlaczego w wielu 
sądach mimo to sytuacja nie poprawia się dostatecznie szybko. Może 
ma na to wpływ brak systemu motywacyjnego sędziów, powiązany 
z nieudolnym zarządzaniem sądami? Zasady rekrutacji i kształcenia 
sędziów w Hiszpanii zostaną omówione w odrębnych artykułach. 
Chciałabym natomiast odnieść się tutaj do systemu awansów sędziów, 
gdyż spełnia on istotną rolę motywacyjną w zawodzie. W Hiszpanii 
system ten jest bardzo przejrzysty. Podobnie jak w Polsce w specjal-
nym monitorze publikuje się informacje o wolnym etacie sędziego. 
O wyborze konkretnego sędziego decydują jednak wyłącznie kryte-
ria stażu (czyli nienagannej pracy), a w razie podobnego stażu ocena 
uzyskana na egzaminie sędziowskim i w szkole sędziowskiej. A zatem 
decydują wiedza i doświadczenie. Jedynie przy wyborze prezesów 
sądów bierze się pod uwagę też inne kryteria, np. przebyte szkolenia 
w szkole sędziowskiej, co jest jak najbardziej zrozumiałe. 

Wybór sędziego na konkretne stanowisko jest więc automatyczny, 
decyduje o tym niemalże komputer, jak zapewniali zadowoleni z tego 
systemu sędziowie hiszpańscy. W praktyce bowiem okres przeciętnie 
dziesięciu lat wystarcza, aby otrzymać takie stanowisko, które odpo-
wiada ambicjom danego sędziego. Dodatkowo po dziesięciu latach 
nienagannej pracy sędzia hiszpański otrzymuje tytuł magistrado, co 
oznacza sędziego wyższej rangi, generalnie o większym doświadcze-
niu.

Brak takiego transparentnego systemu w Polsce. Zawiłe i czę-
sto niezrozumiałe zasady delegowania i awansowania sędziów we-
dług uznania przełożonych, brak jasnych kryteriów podejmowania 
decyzji w Krajowej Radzie Sądownictwa, różne praktyki zgłaszania 
kandydatów, stwarzające często wrażenie przypadkowości, nie mo-
tywują sędziów polskich do nienagannej pracy. Może to wywoływać 
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frustrację. Należy zatem ustawowo określić jasne, obiektywne kryteria 
ocen. Powinno to odnieść zamierzony skutek, bez potrzeby mnożenia 
systemów nadzoru (sędziowie funkcyjni), dyscyplinowania poprzez 
wprowadzanie przedłużonych dyżurów (efektywność pracy sędzie-
go nie może być mierzona czasem jego obecności w pracy, lecz wyni-
kami), składania szczegółowych sprawozdań czy patologicznej wręcz 
praktyki delegacji sędziów do pracy w innych jednostkach.

Sędziego należy oceniać po rezultatach jego pracy orzeczniczej, czy-
nić odpowiedzialnym za sprawność, szybkość i rzetelność w orzeka-
niu. Obecnie odpowiedzialność ta „rozmywa się” pomiędzy prezesem, 
przewodniczącym wydziału i sędzią. W statystykach sądowych zrów-
nuje się wyniki pracy sędziów lepiej i gorzej pracujących, zaś brak rze-
telnych ocen budzi nieufność wobec decyzji kadrowo-awansowych. 

Sprzeczna z duchem Prawa o ustroju sądów powszechnych prak-
tyka masowych delegacji sędziów do orzekania w sądach wyższej in-
stancji (bądź do Ministerstwa Sprawiedliwości), bez automatycznej 
nominacji, paraliżuje pracę jednostek I instancji. Pozbawia je bowiem 
sędziów, a blokuje etaty, w związku z czym stan etatów orzeczniczych 
rozmija się ze stanem faktycznym. Zwiększone obowiązki spadają na 
barki sędziów danego sądu, którzy de facto wykonują obowiązki za 
swoich kolegów, delegowanych do wyższych instancji, ponosząc kon-
sekwencje dyscyplinarne za ewentualne opóźnienia wynikające ze 
zwielokrotnionych zadań. W naturalny sposób zwiększa to presję do 
przejścia do wyższej instancji, niezależnie nawet od motywacji finan-
sowych. W dodatku przełożony danego sądu nie ma wpływu na tego 
rodzaju pozbawianie go efektywnych etatów. Wydaje się, że wyelimi-
nowanie tych praktyk gwarantują jedynie zmiany ustawodawcze, bo-
wiem samorząd sędziowski nie sprawdził się w tej materii.
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Biuro prasowe w hiszpańskich sądach
Waldemar Żurek1

Wizyta Zespołu „Sprawny sąd”, działającego w ramach Stowarzy-
szenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w sądach hiszpańskich, a właściwie 
katalońskich, okazała się kopalnią wiedzy, którą można wykorzystać, 
wprowadzając dobre rozwiązania także w naszych sądach. Gościli-
śmy m.in. w Biurze Prasowym Sądu Najwyższego Katalonii (Gabiete 
de Preusa de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya), które obsługuje 
wszystkie sądy Katalonii. Kieruje nim dziennikarz z wieloletnim sta-
żem sprawozdawcy sądowego. Ma do pomocy drugiego dziennikarza 
oraz kilka osób obsługi. Biuro wyposażone jest oczywiście w normalne 
środki komunikacji: faxy, telefony, Internet.

Sędzia nie ma kontaktu z mediami, robi to za niego biuro prasowe. 
Wynika to zapewne ze specyfiki hiszpańskiego systemu sądownictwa, 
gdzie sąd I instancji to po prostu jeden sędzia i kilkanaście osób obsłu-
gi. W całej Katalonii jest 630 sędziów. Dlatego biuro prasowe jest przy 
sądzie wyższej instancji, któremu podlega wiele sądów niższej instan-
cji.

Prowadzący to biuro dziennikarz, wybierany jest spośród kilku 
kandydatów przez hiszpańską Krajową Radę Sądownictwa. Obecna 
szefowa biura prasowego, a nasza przewodniczka, wcześniej przez 
14 lat była sprawozdawcą sądowym. Niezwykle cenne jest to, że 
Krajowa Rada Sądownictwa wydała obszerne wytyczne, które wska-
zują nie tylko to, jak ma być zorganizowane biuro, ale odwołują się 
także do europejskiego orzecznictwa dotyczącego mediów i współpra-
cy sądu z mediami.

W znaczących gazetach, stacjach telewizyjnych czy radiowych za-
trudnieni są dziennikarze wyspecjalizowani w sprawach sądowych. 
Sędziowie przeprowadzają także dla dziennikarzy specjalistyczne 
kursy, które trwają przez dziesięć kolejnych tygodni, po jednym dniu 
w każdym tygodniu. Kursy te finansuje i organizuje Krajowa Rada Są-
downictwa.

1  Sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznik prasowy Sto-
warzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
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Presja prasy na sądy, podobnie jak w Polsce, jest bardzo duża. Hi-
szpańskie prawo prasowe nakłada obowiązek sprostowania niepraw-
dziwych informacji podanych przez media, a za brak takiego sprosto-
wania redaktor naczelny może zostać skazany nawet na 6 miesięcy 
pozbawienia wolności. Jeśli dojdzie do naruszenia dóbr osobistych sę-
dziego, z reguły to on sam występuje do sądu z pozwem o ich ochronę. 
Sędziowie w Hiszpanii narzekają na media, wskazując, iż są nieobiek-
tywne, napastliwe i często bardzo pobieżnie lub tendencyjnie relacjo-
nują procesy sądowe.

Podobnie jak w Polsce istnieją procesy z wyłączeniem jawności. 
Także dostęp do akt sądowych jest ograniczony. Dziennikarz musi wy-
kazać istnienie interesu społecznego, by udostępniono mu akta. Poza 
sprawami z wyłączeniem jawności sędzia może również w innych wy-
padkach odmówić mediom wstępu na salę rozpraw. Zawsze jednak 
musi to szczegółowo uzasadnić. Sędziowie są zobowiązani zapewnić 
stronom procesu prawo do ochrony wizerunku, danych osobowych 
oraz respektowanie zasady domniemania niewinności. Oczywiście 
dziennikarze nie są z tego zadowoleni. Uważają to za cenzurę i na tym 
tle dochodzi najczęściej do konfliktów.

Sędziowie nie wypowiadają się osobiście w sprawach, które pro-
wadzą. Nie występują także w mediach w debatach publicznych. Z re-
guły w takich debatach występują sędziowie – rzecznicy prasowi sę-
dziowskich stowarzyszeń, których w Hiszpanii jest kilka. Zanim biuro 
prasowe udzieli informacji mediom, zasięga wyczerpujących informa-
cji u sędziego. Często też sędziowie sami zwracają się do biura z in-
formacjami o sprawach, które są lub mogą być przedmiotem zainte-
resowania mediów. Także sprostowania do prasy wychodzą z biura 
prasowego, które przygotowuje je w porozumieniu z sędzią. W biurze 
znajduje się tzw. „księga sprostowań”.

W Sądzie Najwyższym Katalonii dziennikarze mają swój pokój 
z dwoma telebimami, na których przekazywany jest obraz bezpośred-
nio z sal rozpraw. Umożliwia to dziennikarzom obserwowanie prze-
biegu ważnych procesów. Co więcej, w pokoju tym zainstalowane są 
gniazda dla łączy, za pośrednictwem których dziennikarze łączą się 
bezpośrednio ze swoimi redakcjami. Mają je oczywiście najważniejsze 
media. Trzeba zaznaczyć, że każda rozprawa w sądzie jest nagrywa-
na na DVD, ale jest to nagranie dla sądu i dla stron. Kamera ustawio-
na jest za stołem sędziowskim, w ten sposób, że nie obejmuje składu 
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sądzącego, a jedynie zeznające strony czy ich pełnomocników. Nato-
miast w salach udostępnianych dla mediów jest także kamera, która 
ustawiona jest na końcu sali, a w niektórych salach, dla bardzo waż-
nych procesów, jest kilka kamer zamontowanych na stałe. Wyjątkowo, 
np. w trakcie procesu terrorystów powiązanych z Al Kaidą, procesy są 
filmowane przez kilka kamer telewizyjnych obsługiwanych przez pro-
fesjonalnych operatorów. 

Biuro prasowe regularnie informuje na stronie internetowej o bie-
żących sprawach medialnych. W ważniejszych sprawach zwoływane 
są konferencje prasowe, na których z reguły występuje prezes sądu, 
lub przełożony sędziego, prowadzącego sprawę. Jest to zwykle sędzia 
wyższej instancji.

Czy powinniśmy zatem nauczyć się czegoś od naszych hiszpań-
skich kolegów? Choć w niektórych z naszych sądów istnieją już bar-
dzo profesjonalne biura prasowe, to niestety wciąż nie jest to regułą. 
Bardzo często rzecznik to zabiegany i zapracowany sędzia, który je-
dynie dodatkowo sprawuje funkcję kontaktu z mediami. Gdy zasia-
da w sali rozpraw, pozostawia sąd na łaskę i niełaskę mediów. A brak 
kontaktu z rzecznikiem często oznacza brak stanowiska sądu czy na-
wet błędną informację mediów opartą na domniemaniach czy obciążo-
ną brakiem elementarnej wiedzy prawniczej. Najgorsze jest jednak to, 
że nadal istnieje ogromna różnorodność, nie tylko w samej organizacji 
pracy rzeczników, ale także w zasadach dostępu do akt. Są sądy, gdzie 
dostęp ten jest pełny, ale i takie, gdzie dziennikarz nigdy nie może ich 
otrzymać.

Dlatego należy poważnie zastanowić się nad wprowadzeniem jed-
nolitych zasad funkcjonowania rzeczników prasowych sądów. In-
stytucje te powinny przekształcić się w profesjonalne biura prasowe, 
otwarte na media, a jednocześnie odważnie prezentujące sprawy sądo-
we. Spełniałyby wtedy również funkcję edukacyjną wobec społeczeń-
stwa.

Rozwiązania hiszpańskie dowodzą, że pokój dla prasy może być 
niezwykle pomocny, także opracowanie przez Krajową Radę Sądow-
nictwa pewnych ramowych zasad polityki medialnej. Nie ma wątpli-
wości, iż żyjemy w świecie medialnym i nawet najlepszy wyrok należy 
przedstawić opinii publicznej w sposób jasny i zrozumiały. Nasz her-
metyczny fachowy język niestety temu nie sprzyja, dlatego tak ważną 
rolę spełniają rzecznik i biuro prasowe sądu.
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Elektroniczna sala rozpraw
Rafał Cebula1

W czerwcu 2007 r. wraz z Zespołem „Sprawny Sąd” miałem okazję 
odwiedzić sądy hiszpańskie. To, na co szczególnie zwróciliśmy uwagę 
podczas tego pobytu, to informatyzacja sali rozpraw. Hiszpański wy-
miar sprawiedliwości, podobnie jak nasz, jest także w fazie przemian 
technicznych. Od 2000 r. wprowadzany jest tam system elektronicz-
nego zapisu przebiegu rozprawy. Proces ten nie zakończył się jeszcze. 
W pierwszym rzędzie objął on sądy, które rozpoznają sprawy cywilne 
i gospodarcze. Większość sądów hiszpańskich rozpoznających takie 
sprawy korzysta z dobrodziejstwa elektronicznej rejestracji przebiegu 
rozprawy. Do tej pory nie wprowadzono takiego sposobu zapisu w są-
dach rozpoznających sprawy karne (funkcjonuje on natomiast pod-
czas rozpraw przed sędzią śledczym). Wynika to nie tyle z problemów 
dotyczących charakteru spraw karnych, ile ze względu na toczące się 
spory co do kształtu samego procesu karnego, a ściślej postępowania 
przygotowawczego.

Podczas tego kilkudniowego pobytu w Barcelonie odwiedziłem, 
m.in., sąd rejonowy, gdzie przyjrzałem się kilku sprawom cywilnym 
prowadzonym przez sędziego Raula Garcia Orejudo. To, co najbardziej 
prima facie odróżnia proces hiszpański od naszej procedury cywilnej, 
to przede wszystkim rejestracja przebiegu rozprawy w formie elektro-
nicznej. Oczywiście cała sala rozpraw jest do tego odpowiednio przy-
gotowana. Wchodząc do niej można dostrzec kamerę umieszczoną za 
plecami sędziego, która obejmuje całą przestrzeń sali. Sędzia nie jest 
jednak ujęty w kadrze (chodzi bowiem o zarejestrowanie wystąpień 
stron i świadków, nie zaś pokazanie sędziego). 

Cały przebieg rozprawy jest rejestrowany, dlatego też jego tok do-
stosowany jest do potrzeb zapisu elektronicznego. Na sali rozpraw, za 
stołem sędziowskim zasiada sędzia. Stół sędziowski jest wyposażony 
wyłącznie w mikrofon, nie ma na nim monitora. Monitor taki znajduje 
się w części zajmowanej przez sekretarza. Zarówno sędzia, jak i jego 
sekretarz mają na sobie togi. Sekretarz czuwa nad technicznym prze-

1  Sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie. 
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biegiem rozprawy. Po wywołaniu sprawy uruchamia urządzenia re-
jestrujące. Jego zadaniem jest też sporządzenie stosownego protokołu 
z rozprawy. Trzeba jednak podkreślić, że protokół ten ma formę bar-
dzo skróconą. Ujmuje się w nim bowiem tylko czas rozpoczęcia roz-
prawy, obecność osób uczestniczących w posiedzeniu, nieobecność in-
nych uprawnionych podmiotów. Przede wszystkim jednak zaznacza 
się w protokole dokładny czas, w którym składane były oświadczenia 
stron, moment rozpoczęcia przesłuchania świadków. Do wyboru asy-
stenta pozostaje natomiast spisanie zeznań świadka (lub podstawo-
wych jego tez), bądź oświadczeń stron. Protokół ten po zakończeniu 
posiedzenia podpisują także pełnomocnicy obecni na sali. Rejestracja 
elektroniczna wymusiła także formułę odczytywania przez sędziego, 
w chwili rozpoczęcia rozprawy, dokładnych danych stron oraz żąda-
nia pozwu i odpowiedzi na pozew1. W ten sposób osoba odtwarzają-
ca na monitorze przebieg rozprawy ma pełną wiedzę o stanowiskach 
stron, bez potrzeby zapoznawania się z aktami. 

Wszystko, co dalej się dzieje na sali rozpraw, przypomina dokład-
nie polski sąd. Tak samo więc zabierają głos pełnomocnicy, w podobny 
sposób następuje wysłuchanie zeznań świadków (z tym, że świadek 
składając zeznania, siedzi). Jest jednak istotna różnica, która wywarła 
na mnie wrażenie. Mianowicie, cała rozprawa ma bardzo szybki prze-
bieg. Wymiana słów między pełnomocnikami jest błyskawiczna, nie 
zostaje przecież przerwana potrzebą przedyktowania ich treści do pro-
tokołu. Podobnie ma się rzecz z przesłuchaniem świadka. Na zadawa-
ne pytania świadek odpowiada płynnie, co sprawia wrażenie luźnej 
rozmowy. W efekcie rozprawa z przesłuchaniem świadka, oświadcze-
niami stron może trwać zaledwie kilkanaście minut.

Po zakończeniu rozprawy sekretarz wręcza pełnomocnikom odpi-
sy protokołu na piśmie (o ile sobie tego życzą). Na ich żądanie wy-
dawana jest również płyta CD, na której znajduje się zapis przebiegu 
rozprawy. Pustą płytę musi wcześniej przekazać pełnomocnik, dopiero 
wówczas sekretarz uruchamia nagrywarkę, także znajdującą się na sali 
rozpraw. Cała operacja przegrywania trwa kilka minut, chyba że mate-
riał dowodowy jest bardzo obszerny. Wówczas płyta jest przegrywana 
w sekretariacie, zaś osoba zainteresowana może ją odebrać następnego 

1  Pisma te są sporządzane za strony przez tzw. procuradorów (to jest pełnomocników, 
za ich pośrednictwem strony kontaktują się z sądem), o ile wartość przedmiotu sporu 
przekracza 900 euro.
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dnia. Aby ułatwić stronom korzystanie z elektronicznej formy zapisu, 
w budynku sądu znajduje się (w holu głównym sądu – na parterze) 
automat do sprzedaży płyt CD, gdzie można nabyć je za 1 euro.

Zapis elektroniczny to zupełnie nowa jakość jeśli chodzi o zapozna-
wanie się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Otóż sę-
dzia lub inna osoba korzystająca z zapisu ma przed sobą monitor, na 
którym widać całą salę rozpraw z występującymi tam osobami. Obraz 
na monitorze jest podzielony na trzy części (okna). W pierwszej wy-
świetla się sala rozpraw (około 40% całości obrazu). W drugiej części 
pokazane są dane techniczne programu oraz jego możliwości. W ostat-
nim oknie opisane są dane dotyczące osoby przesłuchiwanej. Program 
ten jest odpowiednio mobilny, tzn. można rozpocząć odtwarzanie 
rozprawy od dowolnego momentu, zarówno wedle wyboru czasu, 
jak i osób przesłuchiwanych. Pamiętać trzeba, że to sekretarz wpisuje 
dane o tym, kto w danym momencie zeznaje. Podobnie rejestrowane 
są rozprawy przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z doświadczeń hiszpańskich, orzekający tam sędzio-
wie bardzo sobie chwalą taki sposób utrwalania przebiegu rozprawy. 
Mówią, że jest on ułatwieniem nie tylko w sądzie I instancji, ale także 
podczas rozpoznania sprawy w II instancji. Na marginesie warto za-
znaczyć, że sama rozprawa w sądzie II instancji nie zawsze jest reje-
strowana elektronicznie.

Nasz wymiar sprawiedliwości stoi przed koniecznością zinforma-
tyzowania sal rozpraw. Wymaga to oczywiście ogromnych nakładów 
finansowych. Są to jednak wydatki niezbędne, których już nie da się 
uniknąć. Elektroniczny zapis wymaga również pewnego rodzaju prze-
miany mentalnej. Trzeba bowiem zarzucić czytanie akt na rzecz oglą-
dania rozprawy na monitorze oraz wysłuchania zapisu z płyty. Może 
to budzić pewne opory, nawet trudności. Jedno jest jednak pewne. Hi-
szpanie też kiedyś czytali opasłe tomy, robili sobie notatki, zakładki 
i korzystali z innych „udogodnień” po to, by ułatwić sobie przyswo-
jenie treści akt. Nadszedł jednak dla nich moment zmiany, którą zaak-
ceptowali i ci, którzy korzystają obecnie z nowej formy rejestracji roz-
prawy, nie chcieliby wrócić do zapisków i zakładek. 
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Rozwiązania hiszpańskie – czytelne 
akta, parawan na sali rozpraw,  

sądy specjalne
Ewa Bońkowska-Konca1

W Hiszpanii wszystko podporządkowane jest klimatowi. Pogoda 
wyznacza rytm dnia: czas pracy, posiłków, zabawy i snu, chyba jedynie 
kawę i wino można tu pić o każdej porze, co sprawdziliśmy na włas-
nej skórze. Jednakże twierdzenie, chyba dość powszechne, że właśnie 
z powodu klimatu Hiszpanie są niespieszni czy nawet leniwi, jest my-
lące i niesprawiedliwe. Poznając pracę barcelońskich sędziów przeko-
nałam się, że gorące słońce, i przez to jakby ciągle wakacyjna atmosfe-
ra, nie muszą wcale udaremniać wydajnej pracy, a szereg tamtejszych 
rozwiązań usprawnia pracę sędziów i czyni ją przyjemniejszą. 

Akta
W wydziale śledczym barcelońskiego sądu karnego przede wszyst-

kim zwróciłam uwagę na wygląd akt sądowych. Otóż w przeciwień-
stwie do tego, jak jest w Polsce, wszystkie dokumenty gromadzone 
w aktach spisywane są w formie pisma maszynowego. Nie byłam tym 
zaskoczona, dziesięć lat temu w sądzie w Finlandii widziałam też akta 
w takiej formie. Sędzia Cristina Ferrando Montalva na moje pytanie, czy 
aby rzeczywiście wszystkie pisma sporządzane są pismem maszy-
nowym, odpowiedziała (z pewnym zaskoczeniem, że gdziekolwiek 
może być inaczej), że jedynie zawiadomienia o przestępstwie, składa-
ne przez osoby prywatne, czasami są pisane ręcznie, ale i to rzadkie 
sytuacje, ponieważ generalnie strony korzystają z pełnomocników, a ci 
piszą wszystko na komputerze.

Podobała mi się także obwoluta akt, na której zapisuje się, poza 
standardowymi informacjami, także nazwiska prokuratorów, adwo-
katów występujących w sprawach i stron, a także inne niezbędne in-
formacje. Informacje te pomagają w odszukiwaniu dokumentów z akt, 

1  Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku.
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a poza tym ułatwiają kontaktowanie się z pełnomocnikami – skoro ich 
nazwiska są wymienione na okładce. Także polskie Ministerstwo Spra-
wiedliwości mogłoby, moim zdaniem, wzorując się na tym przykładzie, 
zmienić obowiązujące wzory obwolut akt sądowych i wprowadzić ta-
kie, który uwzględniałyby potrzebę zamieszczenia na nich dodatko-
wych informacji. Na temat wyglądu polskich akt w sprawach karnych 
wielokrotnie się wypowiadałam, zarzucając, że są niestarannie pro-
wadzone i to głównie przez policję, która w dalszym ciągu większość 
dokumentów sporządza pismem ręcznym. W odpowiedzi słyszałam, 
że policji nie stać na maszyny do pisania, nie mówiąc o komputerach, 
a poza tym tak zawsze było i są ważniejsze sprawy – jak choćby walka 
z korupcją (sic!). Jestem przekonana, że ręczne sporządzanie protoko-
łów przez policję niekoniecznie wynika z braku pieniędzy na zakup 
komputerów. Nie dam sobie już wmówić, że to właśnie brak pieniędzy 
powoduje, że polscy policjanci w dalszym ciągu posługują się długopi-
sami zamiast komputerami. 

Parawan
Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę w czasie pobytu w sali 

rozpraw w sądzie w Barcelonie, to parawan. Bo czemu ma służyć na 
sali rozpraw parawan? Sędzia Cristina Ferrando Montalva odpowie-
działa z uśmiechem, że parawan wykorzystywany jest do zasłaniania, 
czy raczej oddzielenia, oskarżonego od świadka, który nie chce w cza-
sie zeznań widzieć oskarżonego. W pewnych kategoriach spraw po-
krzywdzonych krępuje obecność oskarżonego. 

Sytuacje takie przewiduje także polski Kodeks postępowania kar-
nego w art. 390 § 2. Zgodnie z jego treścią w takich sytuacjach prze-
słuchanie w toku rozprawy odbywa się bez udziału oskarżonego. To 
rozwiązanie, choć w pełni zrozumiałe, ma jednak tę wadę, że każdora-
zowo po takim przesłuchaniu przewodniczący ma obowiązek poinfor-
mować oskarżonego dokładnie o treści zeznań świadka, co najczęściej 
sprowadza się do ich odczytania, a to wydłuża postępowanie. Dlate-
go przesłuchanie świadka oddzielonego parawanem, bez konieczności 
opuszczania sali rozpraw przez oskarżonego, jest rozwiązaniem inte-
resującym, przede wszystkim eliminuje potrzebę powtarzania czynno-
ści procesowych i w ten sposób nie przedłuża rozprawy. 
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Parawan może być dobrym rozwiązaniem podczas przesłuchania 
dzieci czy też w sprawach rodzinnych, w których widok stron może 
wpływać krępująco na osobę przesłuchiwaną. Przytoczone przykłady 
dowodzą, że to skądinąd proste urządzenie może zapewnić, w pew-
nych sytuacjach, odpowiednie warunki do przesłuchania świadków, 
a tym samym usprawnić postępowanie. 

Sądy specjalne
Podczas wizyty w Hiszpanii dowiedzieliśmy się, że od trzech lat 

działają tam odrębne sądy, które zajmują się sprawami przemocy 
w rodzinie, przy czym pojęcie rodziny rozumiane jest bardzo szeroko. 
Chodzi bowiem także o przemoc w konkubinatach i związkach part-
nerskich. Ponadto sądy te zajmują się także innymi sprawami, które 
dotykają te rodziny, np. rozstrzygają o władzy rodzicielskiej, alimen-
tach, eksmisji itp. Powodem powstania tych sądów był wzrost liczby 
przestępstw popełnianych na szkodę rodziny. 

Bardzo interesującym rozwiązaniem, które świadczy o randze prob-
lemu, jest prowadzenie bazy danych, gdzie rejestrowane są wszystkie 
zjawiska przemocy w rodzinie. Informacje z bazy danych, do której 
sędziowie mają dostęp, wzbogacają wiedzę sędziów i umożliwiają 
wybranie właściwego rozwiązania problemu, który występuje w kon-
kretnej rodzinie. Przedstawione rozwiązania dowodzą, że w Hiszpanii 
troska państwa o prawidłowe funkcjonowanie rodziny nie ogranicza 
się jedynie do głoszenia, że rodzina to rzecz święta, czasami bowiem ta 
świętość potrzebuje pomocy ze strony sądu.
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Krzesło w sali rozpraw – potrzeba czy 
fanaberia?
Waldemar Żurek1

Być może to prowokacyjne pytanie, ale należy je zadać. Czy oso-
ba – świadek, strona, biegły – która zeznaje lub składa wyjaśnienia 
przed obliczem sądu, powinna siedzieć na krześle? Tradycja naszych 
sądów jest tu wieloletnia i wydaje się czasem, że inaczej być nie może. 
Tradycję tę potwierdzają przepisy prawa. Zgodnie z § 81 pkt 2 Regula-
minu urzędowania sądów powszechnych2 w czasie posiedzenia każda 
osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub gdy sąd do niej 
się zwraca. W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przema-
wiają za tym względy zdrowotne lub podczas składania długotrwa-
łych zeznań, przewodniczący posiedzenia może zezwolić na pozosta-
wanie w pozycji siedzącej. Tylko w jednym przypadku sąd stoi razem 
z obecnymi w sali rozpraw – w momencie odbierania przyrzeczenia 
(§ 81 pkt 1 Regulaminu). Traktują o tym także przepisy Kodeksu po-
stępowania cywilnego i Kodeksu postępowania karnego, wskazując, 
iż świadek składa przyrzeczenie, powtarzając za sędzią lub odczytując 
na głos tekst przyrzeczenia, przy czym wszyscy – nie wyłączając sę-
dziów – stoją.

Wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, czy tak być musi. Oczywi-
ście przy rocie przyrzeczenia nie ma wątpliwości, że tak. Podnosi to 
rangę tego aktu, niewątpliwie może nawet pozytywnie wpłynąć na 
prawdomówność świadków czy stron procesu. Natomiast w przypad-
ku składania zeznań czy wyjaśnień, czasami wielogodzinnych, w po-
zycji stojącej, jakże często widać, że świadek czy strona po prostu nie 
wytrzymują trudów takiego przebiegu procesu. Zainspirowany wizy-
tą Zespołu „Sprawny Sąd” Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 
w sądach katalońskich, ośmielam się postawić tezę, iż krzesło w sali 
rozpraw, przygotowane dla osoby zeznającej, jest ze wszech miar 
właściwym i pożądanym rozwiązaniem. W sądach hiszpańskich, 

1  Sędzia i rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznik prasowy Sto-
warzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

2  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 249).
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zwłaszcza I instancji, urządzenie sali idzie jeszcze dalej. Pełnomocni-
cy stron, a z reguły każda strona ma dwóch prawników do pomocy, 
siedzą po dwóch stronach stołu sądu, na tym samym poziomie. Blaty 
ich stołów stykają się z blatem stołu sądu. Być może to, jak dla naszej 
tradycji, zbyt duża zmiana.

Krzesło w sali rozpraw dla osoby składającej zeznania może mieć 
wiele pozytywnych aspektów. Skoro siedzi sąd, siedzą pełnomocni-
cy stron, publiczność, czy nie może także siedzieć świadek i strona? 
Skoro najcenniejsze dla procesu są spontaniczne, nieskrępowane wy-
jaśnienia strony, świadka, to czyż pozycja siedząca temu nie sprzyja? 
Przesłuchiwanie w pozycji siedzącej pozwala ponadto uniknąć sytu-
acji, kiedy świadek lub strona, stojąc zbyt długo, słabnie za barierką. 
Czasem naprawdę trudno ocenić, ile w tym jest prawdy, a ile aktor-
skiej gry. A właśnie stojąca pozycja daje stronie możliwość powołania 
się na zmęczenie, złe samopoczucie, niedyspozycję fizyczną, co często 
uniemożliwia dalsze jej przesłuchiwanie.

Wreszcie możemy uniknąć pytań kierowanych do stron procesu, 
które czasem wydają się dalece nietaktowne: „czy jest Pani w ciąży?” 
i wtedy pada równie krępująca odpowiedź – „nie, ja po prostu proszę 
sądu mam taki brzuch”, czy wreszcie pytanie skierowane do starszej 
osoby: „czy stan zdrowia pozwala Pani stać?”– a w zamian otrzymuje-
my próbę opisania wszystkich chorób, przebytych i aktualnych. Moż-
na tego uniknąć. Wystarczy jedynie wyjątek przewidziany w § 81 pkt 2 
Regulaminu zastąpić regułą składania zeznań w pozycji siedzącej. Na 
takiej zmianie nie ucierpi autorytet sądu. Buduje go bowiem wiedza 
i kultura osobista sędziów, dobra znajomość akt sprawy, sprawne, rze-
czowe i szybkie prowadzenie procesu, a nie ustawowo wymuszony 
szacunek dla sądu w postaci obowiązku zeznawania na stojąco. 
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Hiszpański system kształcenia 
sędziów. Doskonalenie zawodowe 

sędziów
Urszula Wieczorek1

W Królestwie Hiszpanii jest 4400 sędziów. Hiszpańska droga do 
zawodu sędziego jest trudna i wymaga wyrzeczeń. Przekonali się 
o tym polscy sędziowie, goszczący z wizytą studyjną w Barcelonie. Po 
ukończeniu studiów prawniczych, podobnie jak w Polsce, trzeba zde-
cydować, jaki zawód prawniczy chce się wykonywać. Jeżeli będzie to 
zawód sędziego, trzeba zdać bardzo trudny państwowy egzamin sę-
dziowski. Zdanie tego egzaminu wymaga od kandydata na sędziego 
wielkiej determinacji, a także znacznych środków finansowych. Śred-
ni czas konieczny do przygotowania się do egzaminu to około cztery 
lata. Zdarzają się oczywiście wypadki, iż po dwóch lub trzech latach 
uda się zdać egzamin. Jednak należą one do rzadkości, z uwagi na ob-
szerny i trudny materiał, który należy opanować. 

W okresie czteroletnich przygotowań do egzaminu sędziowskiego 
kandydat na sędziego poświęca się tylko nauce. Podjęcie w tym czasie 
pracy nie jest możliwe. Przygotowania do egzaminu odbywają się pod 
kierunkiem sędziego patrona, wyznaczonego przez sąd. Sędzia patron 
wskazuje kandydatowi na sędziego materiał konieczny do opanowa-
nia, sprawdza też na bieżąco poziom jego wiedzy. Za te konsultacje 
kandydat na sędziego musi sędziemu zapłacić. Zasadniczą kwestią 
w tym okresie stają się zatem pieniądze. Możliwe są dwa rozwiązania. 
Jedno z nich to oczywiście rodzina, która w tym czasie utrzymuje kan-
dydata na sędziego. Drugim rozwiązaniem jest wystąpienie o stypen-
dium państwowe. Stypendium to nie jest zbyt wysokie. Jak stwierdzili 
hiszpańscy sędziowie, wystarcza ono na honorarium dla sędziego pa-
trona oraz raz w tygodniu na bilet do kina.

Zdanie egzaminu sędziowskiego, konkursowego, otwiera drogę do 
aplikacji sędziowskiej. Średnio w roku przyjmowanych jest ok. 300 
aplikantów. Kształceniem aplikantów sądowych zajmuje się Krajowa 

1  Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
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Szkoła Sądownictwa, która podlega Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Szkoła ta ma siedzibę właśnie w Barcelonie. 

W tym miejscu stwierdzić należy, iż Krajowa Rada Sądownictwa 
ma w stosunku do sędziów ogromne kompetencje. Jest bowiem tym 
organem, który zajmuje się ustawicznym szkoleniem sędziów, ale tak-
że awansami sędziów, mianowaniem prezesów sądów, kontrolą ich 
pracy, organizacją pracy, przenoszeniem sędziów do innych sądów czy 
postępowaniami dyscyplinarnymi. Wydaje się, iż najpoważniejszym jej 
mankamentem jest tryb wyboru członków. Sędziów do Rady wybiera 
bowiem Parlament. Rada liczy 20 członków: 12 sędziów i 8 prawni-
ków z innych korporacji. Cztery hiszpańskie stowarzyszenia sędziów, 
do których należy 50% sędziów, oraz pozostali sędziowie (kandydat 
sędziów musi uzyskać 2% poparcia) wybierają 36 kandydatów do 
Rady. Spośród tych kandydatów Parlament wybiera 12 osób. Człon-
kiem Rady może zostać sędzia, który ma co najmniej dziesięcioletni 
staż pracy. Kadencja Rady trwa 5 lat i w tym czasie sędziowie członko-
wie Rady nie pracują w sądach.

Wracam jednak to tematu aplikacji sądowej. Trwa ona dwa lata. 
Aplikanci w okresie aplikacji otrzymują wynagrodzenie, które wynosi 
1/3 średniej pensji, tj. ok. 1300 euro. W pierwszym roku aplikacji od-
bywa się kształcenie podstawowe. W trakcie tego szkolenia zajęcia 
prowadzone są w formie seminariów i warsztatów. Wykładowcami są 
doświadczeni sędziowie, delegowani na czas od 1 do 2 lat, z możliwoś-
cią przedłużenia delegacji. Do prowadzenia zajęć specjalistycznych, 
przede wszystkim z zakresu wiedzy interdyscyplinarnej, koniecznej 
w pracy sędziego, zatrudniani są specjaliści na umowy zlecenia. 

Program kształcenia podstawowego aplikantów jest bardzo szero-
ki, ale przede wszystkim obejmuje zagadnienia najbardziej przydatne 
w pracy sędziego. I tak, aplikanci odbywają ćwiczenia w zaaranżo-
wanych w Szkole salach rozpraw, w czasie których uczestniczą w za-
inscenizowanych rozprawach, prowadzą dyskusje na podstawie akt 
konkretnej sprawy oraz oglądają i analizują filmy prawnicze. Odby-
wają także kursy informatyczne oraz psychologiczne pod kątem ra-
dzenia sobie ze stresem. W czasie warsztatów uczą się interpretować 
opinie medyczne sporządzane dla potrzeb sądu. Zapoznają się z za-
gadnieniami dotyczącymi ustroju sądów powszechnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zagadnień postępowania dyscyplinarnego oraz 
kontroli pracy sędziów i sądów. Poruszają także kwestie związane 
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z relacjami między szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości 
a społeczeństwem, polityką a sędziami czy dotyczące etyki sędziów. 
Dużą rolę przykłada się do relacji sądów i dziennikarzy. Aplikanci uczą 
się, w jaki sposób informować dziennikarzy, a tym samym społeczeń-
stwo, o pracy sędziów, w tym o konkretnych sprawach sądowych.

Pierwszy rok aplikacji sądowej kończy się egzaminem sprawdzają-
cym wiedzę aplikanta. Jest to egzamin sesyjny, który trwa 3 tygodnie. 
Po zdanym egzaminie sesyjnym aplikanci odbywają praktyki, 15 dni 
w kancelarii adwokackiej i 15 dni w prokuraturze. Drugi rok aplikacji 
jest rokiem praktycznej nauki zawodu sędziego. Ta część aplikacji od-
bywa się w sądzie pod kierunkiem sędziego patrona. W Hiszpanii 90% 
aplikantów sądowych pozytywnie kończy aplikację. Otrzymują wów-
czas dożywotnią nominację sędziowską od króla Hiszpanii.

Szkolenie sędziego nie kończy się z chwilą uzyskania nominacji sę-
dziowskiej. W Hiszpanii wiedzą o tym władze państwowe, odpowie-
dzialne za wymiar sprawiedliwości, jak i władza sądownicza, w tym 
sami sędziowie. Dlatego ogromną wagę przykłada się tam do usta-
wicznego kształcenia sędziów. Nikt nie zmusza sędziów do udziału 
w szkoleniach. Mimo to sędziowie sami zgłaszają się, a nawet piszą 
podania o zakwalifikowanie do udziału w konkretnych zajęciach. Cza-
sami czekają kilka lat, aby dostać się na konkretne szkolenie. Przyczy-
ny tego stanu rzeczy są bardzo proste. Po pierwsze, udział w szkole-
niach i pogłębianie wiedzy sędziego ma istotny wpływ na jego drogę 
zawodową, w tym awanse. Po drugie, szkolenia dla sędziów są na bar-
dzo wysokim poziomie, a po trzecie, odbywają się w bardzo atrakcyj-
nych miejscach, np. na Wyspach Kanaryjskich.

Szkoleniem ustawicznym hiszpańskich sędziów zajmuje się druga 
Szkoła Sędziowska (Escuela Iudicial), która funkcjonuje w Madrycie. 
Ta Szkoła została założona przez Krajową Radę Sądownictwa i w pełni 
jej podlega. Dyrektora Szkoły, jak i pozostałych ok. 50 stałych pracow-
ników, zatrudnia sama Rada. Kadra Szkoły to w 80% sędziowie, któ-
rzy podpisują ze Szkołą umowy na czas określony, do 2 lat. Umowy te 
mogą być maksymalnie przedłużane do lat 10. Szkoła zatrudnia także 
wysokiej klasy specjalistów z innych dziedzin nauki, z którymi podpi-
sywane są umowy do wygłoszenia konkretnego wykładu.

Sędziowie hiszpańscy mają pełną wiedzę o rodzajach i terminach 
wszystkich szkoleń. Pod koniec każdego roku Szkoła wydaje infor-
mator – katalog zawierający listę wszystkich szkoleń planowanych na 
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następny rok. Informator zawiera formularz zgłoszeniowy, który wy-
pełniają sędziowie, wskazując, jakim szkoleniem są zainteresowani. 
Wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio do Szkoły. Zarówno 
katalog, jak i wszystkie informacje dotyczące działalności Szkoły, prze-
kazywane są sędziom drogą elektroniczną, co daje gwarancję dotarcia 
do każdego sędziego. W tym miejscu trzeba wskazać, iż w Hiszpanii 
w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła pełna informatyzacja sądów. Szko-
ła opracowuje harmonogram szkoleń sędziów na podstawie tematów 
opracowanych i zgłoszonych przez Radę Programową, w skład której 
wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich.

Jeżeli sędzia zostanie zakwalifikowany do udziału w szkoleniu, 
formalności związane z jego delegowaniem dopełnia sama Szkoła. 
Uczestnicy szkoleń mają zapewnione noclegi i wyżywienie. Zdarza 
się jednak i tak, że dostają diety i wówczas sami zapewniają sobie wy-
żywienie. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują specjalne 
certyfikaty, pod warunkiem, że byli obecni na wszystkich zajęciach 
– podpisują listę obecności. Po każdym szkoleniu wydawane są pub-
likacje z tekstami wszystkich wykładów. Budżet Krajowej Rady Są-
downictwa, który pochodzi ze środków państwowych, ma wydzielo-
ną część na działalność Szkół w Madrycie i Barcelonie i wynosi blisko 
18 mln euro rocznie. Hiszpański system kształcenia sędziów jest więc 
bardzo atrakcyjny, a przede wszystkim motywuje samych sędziów do 
stałego podwyższania kwalifikacji.

Konieczność ciągłego szkolenia i doskonalenia zawodowego sę-
dziów uznają także władze w Polsce. Dowodem tego jest utworzenie 
we wrześniu 2006 r. Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Po-
wszechnych i Prokuratury. Krajowe Centrum jest odpowiednikiem hi-
szpańskiej Szkoły Sędziowskiej. Jako państwowa jednostka budżetowa 
finansowana jest z części budżetu państwa, której dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. Ma własny ustrój i organizację. Organami 
Krajowego Centrum są Dyrektor i Rada Programowa.

Zadaniem Centrum jest szkolenie ustawiczne sędziów, ale także 
pozostałych pracowników sądów oraz prokuratorów. Centrum orga-
nizuje szkolenia i konferencje centralne z poszczególnych dziedzin 
prawa. Cenna jest współpraca w tym zakresie z wydziałami prawa, in-
stytutami i placówkami naukowo-badawczymi Polski i innych państw. 
Podobnie jak w Hiszpanii kierunki i plany szkoleń ustala Rada Progra-
mowa, w skład której wchodzą m.in. doświadczeni sędziowie i pro-
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kuratorzy. Sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele akademiccy oraz inne 
osoby dysponujące specjalistyczną wiedzą są wykładowcami Cen-
trum.

Zasady funkcjonowania Centrum są dobrym prognostykiem na 
przyszłość. Pozwalają mieć nadzieję, iż polscy sędziowie będą także 
mieli stałą możliwość podnoszenia kwalifikacji. Warunkiem powodze-
nia działalności Centrum jest jednak to, aby sędziowie byli zaintereso-
wani udziałem w szkoleniach. Wydaje się, iż osiągnięcie tego celu bę-
dzie determinował poziom merytoryczny i warunki organizowanych 
szkoleń. W tym zakresie warto wykorzystać niektóre sprawdzone roz-
wiązania hiszpańskiej Szkoły Sędziów.



166

Część VIII. 
 
Sądy a organizacje 
pozarządowe

Udział organizacji społecznych 
w postępowaniu sądowym jako 

gwarancja prawa do rzetelnego procesu 
Katarzyna Gonera1

Przedstawię tu kilka uwag na temat roli, jaką organizacje pozarzą-
dowe mogą spełnić w monitorowaniu właściwego funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości. W uwagach tych ograniczam się przede 
wszystkim do postępowania cywilnego, ponieważ jest ono – niesłusz-
nie – uznawane za mniej znaczące dla ochrony praw i wolności czło-
wieka niż postępowanie karne, podczas gdy w postępowaniu cywil-
nym rozpoznawana jest większość spraw – w tym sprawy rodzinne, 
sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy 

1  Sędzia Sądu Najwyższego.
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gospodarcze, o ochronę praw konsumenta i uczciwej konkurencji, 
sprawy antymonopolowe i upadłościowe, słowem – szerokie spek-
trum spraw niezwykle istotnych dla obywatela, dla funkcjonowania 
gospodarki i dla społeczeństwa. 

Monitorowanie przez organizacje pozarządowe funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości może się odbywać zasadniczo na dwóch 
płaszczyznach: procesowej i pozaprocesowej. Z punktu widzenia sądu 
i sędziego najistotniejsza jest płaszczyzna procesowa, obejmująca sytu-
acje, w których organizacja społeczna występuje jako formalny uczest-
nik postępowania sądowego i przysługują jej prawa strony. Z punktu 
widzenia organizacji pozarządowych istotniejsza jest płaszczyzna po-
zaprocesowa, ponieważ spraw, w których organizacje te mogą wystę-
pować i występują na prawach strony, jest stosunkowo niewiele, a ich 
udział w postępowaniu sądowym w charakterze strony zdarza się 
wciąż stosunkowo rzadko.

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu 
cywilnym na prawach strony

Zgodnie z polskim prawem procesowym cywilnym organizacje 
społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, czyli organizacje pozarządowe, mogą w wypad-
kach przewidzianych w ustawie (w celu ochrony praw obywateli) albo 
spowodować wszczęcie postępowania, albo wziąć udział w już toczą-
cym się postępowaniu (art. 8 KPC). Dotyczy to w szczególności spraw 
o roszczenia alimentacyjne, o ochronę konsumentów, o ochronę środo-
wiska, spraw o ochronę praw własności przemysłowej (art. 61 KPC) 
oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 462 
KPC).

Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochro-
na równości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji przez bezpodstawne 
bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywa-
teli, mogą w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za zgodą 
obywateli powództwa na ich rzecz oraz wstępować do toczącego się 
postępowania w każdym jego stadium (art. 61 § 4 KPC). Do organiza-
cji społecznych wnoszących powództwa na rzecz obywateli, a także do 
udziału takich organizacji w postępowaniu w celu ochrony praw oby-
wateli stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze (art. 62 KPC). 
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Oznacza to, że organizacje te mogą podejmować działania w ramach 
procesu, w szczególności mogą dokonywać wszelkich czynności pro-
cesowych – łącznie ze zgłaszaniem wniosków dowodowych, z wno-
szeniem środków odwoławczych (np. apelacji) i środków zaskarżenia 
(np. skargi kasacyjnej), a także zgłaszaniem wniosków o wyłączenie sę-
dziego, jeżeli jego zachowanie nasuwa wątpliwości co do jego bezstron-
ności (art. 49 KPC). 

Uczestnicząc w procesie na prawach strony, zwłaszcza w związku 
z wytoczeniem powództwa na rzecz obywatela, organizacja pozarzą-
dowa ma możliwość bezpośredniego kontrolowania pracy sądu i sę-
dziego. Wnioski wypływające z tej swoistej społecznej kontroli funk-
cjonowania sądu mogą się przekładać przede wszystkim – choć nie 
wyłącznie – na działania procesowe dostępne jedynie stronom postę-
powania. Działania te to m.in.:
1)  wniesienie skargi na przewlekłość (czyli skargi dotyczącej naru-

szenia prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym ter-
minie – bez nieuzasadnionej zwłoki). Skutkiem wniesienia takiej 
skargi i stwierdzenia przewlekłości przez sąd przełożony nad są-
dem prowadzącym postępowanie może być zasądzenie na rzecz 
strony, w znaczeniu materialnoprawnym, swoistego zadośćuczy-
nienia w wysokości do 10 000 zł;

2)  wniesienie skargi na bezprawność (czyli skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia). Stwierdze-
nie bezprawności orzeczenia przez Sąd Najwyższy daje stronie, 
w znaczeniu materialnoprawnym, uprawnienie do ubiegania się 
o odszkodowanie od Państwa za szkodę wyrządzoną wydaniem 
niezgodnego z prawem orzeczenia;

3)  złożenie wniosku o wyłączenie sędziego (jeżeli zachowanie sę-
dziego wskazuje na jego osobisty stosunek do jednej ze stron, któ-
ry wywołuje wątpliwości co do bezstronności sędziego);

4)  wystąpienie do prezesa sądu albo do Ministra Sprawiedliwości 
z żądaniem przeprowadzenia badania toku i sprawności postępo-
wania w konkretnej sprawie albo wizytacji sądu lub lustracji w są-
dzie, w którym sprawa się toczy, jeżeli są naruszane prawa proce-
sowe strony, w tym szeroko rozumiane prawo do sądu (w ujęciu 
procesowych gwarancji rzetelnego procesu). Także formalne wy-
stąpienie ze skargą, która może zainicjować postępowanie dyscy-
plinarne w stosunku do sędziego;
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5)  wniesienie skargi konstytucyjnej. Każdy uczestnik postępowania 
cywilnego ma prawo wnieść, po jego prawomocnym zakończeniu, 
skargę do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującą konstytucyj-
ność przepisu ustawowego, na podstawie którego zostało wyda-
ne orzeczenie sądu, czyli zgodność przepisu z Konstytucją RP lub 
z wiążącą Polskę umową międzynarodową (np. Europejską kon-
wencją o ochronie praw Człowieka i podstawowych Wolności, 
która ma w porządku prawnym pozycję porównywalną z Konsty-
tucją RP). Mamy wiele przykładów wyroków Trybunału Konsty-
tucyjnego, w których zakwestionowano zgodność z prawem prze-
pisów procedury cywilnej, stanowiących proceduralną gwarancję 
rzetelnego procesu – opartego na zasadach bezstronnego sądu 
oraz równego traktowania stron.

Tego rodzaju działania procesowe organizacji pozarządowych 
wpływają na podwyższenie standardów rzetelnego, uczciwego, 
sprawnego, sprawiedliwego, zgodnego z wymaganiami Konstytu-
cji RP i umów międzynarodowych orzekania, na poszanowanie przez 
sędziego równości stron w procesie i godności każdej uczestniczącej 
w nim osoby, a nawet na kulturę rozprawy sądowej, która kształtuje 
kulturę prawną społeczeństwa. 

Dlaczego wymienione działania procesowe organizacji poza-
rządowych są tak doniosłe? Przede wszystkim, organizacje pozarzą-
dowe mają większą wrażliwość co do respektowania podstawowych 
praw i wolności człowieka niż profesjonalni prawnicy (także sędzio-
wie), którzy myślą i działają rutynowo. Okazuje się, że ta wrażliwość 
ma istotne przełożenie na kształtowanie się systemu prawnego – za-
równo w warstwie normatywnej (gdy w wyniku uwzględnienia skar-
gi konstytucyjnej dochodzi do stwierdzenia niezgodności z prawem 
przepisu prawa procesowego, na podstawie którego zostało wydane 
orzeczenie, i przepis ten zostaje wyeliminowany z porządku prawne-
go), jak i w warstwie praktycznej, gdy przez działania procesowe orga-
nizacji pozarządowych dochodzi do ukształtowania wizerunku sądu 
„przyjaznego” obywatelowi. „Przyjazny sąd” nie znaczy w tym przy-
padku: zawsze rozstrzygający sprawę na korzyść obywatela przeciw-
ko władzy publicznej, zawsze biorący stronę słabszego przeciwko sil-
niejszemu. „Przyjazny” sąd to sąd, który działa w sposób zrozumiały 
dla strony działającej bez profesjonalnego pełnomocnika, który podej-
muje czynności sądowe (np. wydaje orzeczenia) w sposób przejrzysty 
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(transparentny). To sąd, który informuje o przysługujących stronie 
w procesie prawach i prawa te respektuje, który należycie i w sposób 
zrozumiały uzasadnia swoje rozstrzygnięcia, który jest przewidywalny 
w swoich działaniach. „Przyjazny” sąd to sąd, który rozstrzyga sprawę 
z poszanowaniem godności stron. To sąd, przed którym przegrywają-
cy swoją sprawę nie czuje się pognębiony przez władzę publiczną. Ina-
czej mówiąc, gdy strona przegrywa swoją sprawę przed „przyjaznym” 
sądem, to ze świadomością, że stało się to po przeprowadzeniu uczci-
wego procesu, w którym respektowano wszelkie gwarancje procesowe 
i przysługujące jej uprawnienia.

Organizacje pozarządowe, które nie mogą uczestniczyć w sprawie 
na prawach strony, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy 
pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umoco-
wanych organów (art. 63 KPC). Organizacje te pełnią rolę amicus cu-
riae, czyli „przyjaciela sądu”, który ma sądowi pomóc w rozstrzyg-
nięciu sprawy. Istotny dla sprawy pogląd może dotyczyć także kwestii 
procesowych, związanych z respektowaniem przez sąd gwarancji 
procesowych strony, np. kwestii zwolnienia od kosztów sądowych 
i ustanowienia pełnomocnika z urzędu; celowości doprowadzenia na 
rozprawę strony pozostającej w odosobnieniu (przebywającej w wię-
zieniu, w szpitalu psychiatrycznym) lub celowości przeprowadzenia 
niektórych czynności sądowych poza sądem, w miejscu pobytu strony, 
dzięki czemu gwarantuje się stronie realizację jej prawa do wysłucha-
nia przez sąd (sędziego), który ma orzekać w sprawie.

W ramach procesowej płaszczyzny monitorowania przez organi-
zacje pozarządowe funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości mieści 
się jeszcze instytucja udziału tzw. osób zaufania w posiedzeniu sądu, 
odbywającym się przy drzwiach zamkniętych, czyli z wyłączeniem 
jawności zewnętrznej – albo wyłączeniem publiczności rozprawy. Pod-
czas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą 
być obecni na sali: strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocni-
cy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony (art. 154 
§ 1 KPC). Tymi osobami zaufania są na ogół krewni stron albo oso-
by z nimi zaprzyjaźnione, ale zdarza się, że są to przedstawiciele or-
ganizacji społecznych, np. w sprawie o rozwód albo w innej sprawie 
z zakresu prawa rodzinnego, odbywającej się według prawa polskiego 
przy drzwiach zamkniętych, po stronie kobiety pojawiają się niekiedy 
przedstawicielki organizacji pozarządowych zajmujących się prawami 
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kobiet. Po stronie mężczyzny – przeciwnie, przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych zajmujących się obroną praw ojców (organizacje te 
twierdzą bowiem, że sfeminizowane sądy rodzinne, w których orzeka-
ją zwykle sędziowie kobiety, w konfliktach rodzinnych stają po stronie 
kobiet, np. im przyznają zwykle prawo do osobistej opieki nad dzie-
ckiem lub dziećmi po rozwodzie lub w razie orzeczenia separacji). Rola 
udziału osób zaufania w rozprawie polega nie tylko na dodaniu otuchy 
stronie, ale również na kontrolowaniu czynności sądu podejmowanych 
z wyłączeniem jawności zewnętrznej. Udział przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych w charakterze osób zaufania w postępowaniu pro-
wadzonym z wyłączeniem jawności zewnętrznej (publicznego rozpo-
znania sprawy) jest szczególnie istotny. Doświadczenia sędziowskie 
pokazują, że jeżeli w sprawie występują (biorą udział) poza samymi 
stronami jeszcze inne osoby – profesjonalni pełnomocnicy, prokura-
tor, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także publiczność, 
dziennikarze – sąd jest zdecydowanie bardziej staranny w podejmo-
waniu decyzji jurysdykcyjnych i ogólnie w dokonywaniu czynności są-
dowych, prowadzi rozprawę z większym respektem dla procesowych 
gwarancji stron, tłumaczy stronom występującym bez profesjonalnych 
pełnomocników znaczenie podejmowanych działań, zachowuje się też 
z większym poszanowaniem godności osób biorących udział w postę-
powaniu.

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu 
w charakterze obserwatora

Pozaprocesowa płaszczyzna monitorowania przez organizacje po-
zarządowe sposobu funkcjonowania polskich sądów polega na ob-
serwowaniu, w jaki sposób sądy i sędziowie zapewniają „klientom” 
wymiaru sprawiedliwości – w sprawach cywilnych, rodzinnych, z za-
kresu prawa pracy, rejestrowych, gospodarczych, egzekucyjnych i in-
nych – rzetelny proces. 

Obserwując przebieg rozpraw organizacje pozarządowe przyglądają 
się kulturze sądzenia – zwracają uwagę na to, jak sędziowie zachowują 
się na sali, jak się odnoszą i zwracają do stron, czy spełniają rolę bez-
stronnego arbitra, czy też wyraźnie preferują którąś stronę , jak się przy-
gotowują do rozpraw, czy należycie wykorzystują czas rozprawy, czy się 
nie spóźniają, czy nie dopuszczają do przewlekłości postępowania, czy 
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nie zadają tendencyjnych pytań świadkom i nie uchylają „niewygod-
nych” pytań zadawanych przez strony. Monitorowanie pracy sędziego 
i funkcjonowania sądu jest wieloaspektowe. Obserwacje tego rodzaju 
prowadzą na terenie całej Polski przeszkoleni przez Helsińską Fundację 
Praw Człowieka i współpracujący z nią wolontariusze. Podstawą obser-
wacji jest opracowany przez Fundację kwestionariusz1.

Na podstawie obserwacji pracy sądu organizacje pozarządowe 
mogą opracować sprawozdanie ze swoich spostrzeżeń. Sprawozdania 
takie mogą być następnie przedstawione Krajowej Radzie Sądowni-
ctwa, prezesom sądów powszechnych, Ministerstwu Sprawiedliwości, 
sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Mogą być też 
wykorzystane do opracowań naukowych – czy to bardziej ogólnych 
o charakterze socjologicznym, czy też bardziej szczegółowych, prak-
tycznych – np. w szkoleniach prowadzonych przez Centrum Szkole-
nia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Wyniki badań mogą być 
też opublikowane – zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej. 
Ma to duże znaczenie poznawcze, a także instruktażowe dla samych 
sędziów, dla administracji sądowej (prezesów sądów), dla aparatu wi-
zytacyjnego, dla osób szkolących aplikantów sądowych (dzięki wyni-
kom monitoringu wiadomo, jaki jest odbiór społeczny pracy sądu, czy 
jest pozytywny, czy też krytyczny, i co należy pilnie zmienić). 

Organizacje pozarządowe szczególną uwagę zwracają na następu-
jące aspekty konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu:
1) dostępność do sądu z punktu widzenia kosztów postępowania. 

Organizacje pozarządowe (w tym Helsińska Fundacja Praw Czło-
wieka) są współautorami projektów ustawowych regulacji doty-
czących dostępu do pomocy prawnej (czyli zwolnienia od opłat 
sądowych i poniesienia przez państwo kosztów zastępstwa praw-
nego w procesie). Opracowane przez organizacje pozarządowe 
projekty ustawowego uregulowania dostępu do pomocy prawnej, 
złożone na ręce Ministra Sprawiedliwości, są efektem wieloletnie-
go monitorowania zasad orzekania przez sądy o zwolnieniu osób 
ubogich od kosztów sądowych i ustanawiania dla nich pełnomoc-
ników z urzędu; 

2) prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy, w tym prawo do 
udziału w jawnej rozprawie i w innych czynnościach sądu, do wy-

1  Zob. niżej omówienie programu „Obserwator sądu” Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka.
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słuchania przez sąd, do publicznego rozpoznania sprawy. Orga-
nizacje pozarządowe, biorąc udział w publicznych i jawnych roz-
prawach, mają najlepsze rozeznanie w respektowaniu tych zasad 
procesu cywilnego przez sądy. Wnioski wypływające ze swoich 
obserwacji – łącznie z postulatami dotyczącymi zmian w prawie 
– organizacje pozarządowe mogą przedstawiać organom Pań-
stwa odpowiedzialnym za funkcjonowanie wymiaru sprawied-
liwości, przede wszystkim Krajowej Radzie Sądownictwa i Mini-
strowi Sprawiedliwości, a w przypadku dostrzeżenia uchybień 
o mniejszym znaczeniu, tylko natury organizacyjnej – prezesowi 
konkretnego sądu. Jawność dotyczyć powinna – i w Polsce doty-
czy – także postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciw-
ko sędziom. Strona dotknięta deliktem dyscyplinarnym sędziego 
(np. naruszeniem przez sędziego prawa w toku sprawy prowa-
dzonej z udziałem strony) może uczestniczyć w rozprawie przed 
sądem dyscyplinarnym w sprawie prowadzonej przeciwko obwi-
nionemu sędziemu. W rozprawie dyscyplinarnej przeciwko obwi-
nionemu sędziemu może uczestniczyć każdy – także dziennikarz 
albo przedstawiciel organizacji pozarządowej. Stwarza to gwaran-
cję bezstronnego rozpoznania spraw dyscyplinarnych przeciwko 
sędziom przez sądy dyscyplinarne;

3) prawo do równego traktowania przez sąd wszystkich uczestników 
postępowania sądowego, respektowania zasady kontradyktoryj-
ności. Rola organizacji pozarządowych na tym polu sprowadza 
się do ujawniania przypadków naruszenia tych zasad, głośnego 
wypowiadania opinii, gdy zasady te nie są przestrzegane, a także 
sugerowania rozwiązań instytucjonalnych i ustrojowych mających 
gwarantować ich przestrzeganie. Organizacje pozarządowe popie-
rały np. ideę powołania centralnej szkoły dla sędziów i prokurato-
rów, w której odbywałyby się ustawiczne szkolenia sędziów, m.in. 
dotyczące procesowych gwarancji dostępu do sądu, etycznych za-
chowań sędziów, prawidłowej organizacji pracy sędziów i sądów. 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, jako organizacja po-
zarządowa zrzeszająca sędziów, popierało projekt utworzenia tej 
szkoły, a obecnie aspiruje do możliwości formalnego przedstawia-
nia sugestii programowych;

4) prawo do bezstronnego sądu i niezawisłego sędziego. Gwaran-
cją tego są m.in. zasady doboru kadry sędziowskiej, w tym zasady 
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mianowania, awansowania i wynagradzania sędziów. Stowarzy-
szenie Sędziów Polskich „Iustitia” jako organizacja pozarządo-
wa, zrzeszająca sędziów, zajmuje się tym aspektem gwarancji bez-
stronności sądów i niezawisłości sędziów. Stowarzyszenie ma 
zamiar przedstawić Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Radzie 
Sądownictwa, sejmowej Komisji Sprawiedliwości swoje propozy-
cje zmian w przepisach dotyczących ustroju sądów oraz mianowa-
nia, awansowania i wynagradzania sędziów. Stowarzyszenie „Iu-
stitia” opiniuje także projekty ustaw dotyczących pozycji sędziego 
przygotowanych przez rząd. Monitorowanie zasad doboru kadry 
sędziowskiej i awansowania sędziów może być także przedmio-
tem zainteresowania innych organizacji pozarządowych w ramach 
programów monitorujących realizację prawa do sądu. Wnioski 
z tych ustaleń, badań, ankiet, wywiadów, zbieranych opinii spo-
łecznych są nie tylko przedmiotem opracowań naukowych o cha-
rakterze socjologicznym (bardzo pouczających), ale także podsta-
wą postulatów kierowanych do władzy ustawodawczej (sejmowej 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka) oraz władzy wyko-
nawczej (Ministra Sprawiedliwości).

    To sędziów czyni się ostatecznie odpowiedzialnymi za spraw-
ność, szybkość, rzetelność, bezstronność prowadzonego postępo-
wania. Organizacje pozarządowe zrzeszające sędziów (którzy nie 
mogą przynależeć ani do partii politycznych, ani do związków 
zawodowych, nie mają więc swojego przedstawicielstwa politycz-
nego) dbają o respektowanie przez polityków gwarancji bezstron-
ności sądów, niezależności władzy sądowniczej od pozostałych 
dwóch władz oraz niezawisłości sędziów. O respektowanie tych 
zasad dbają i upominają się także inne organizacje pozarządowe 
– np. organizacje obrony praw człowieka – zdając sobie sprawę 
z ich fundamentalnego znaczenia dla realizacji prawa do sądu. 
Organizacje te podnosiły np. kwestię konieczności zobiektywizo-
wania kryteriów przydziału sędziów do konkretnych spraw (albo 
spraw do konkretnych sędziów), bo dzięki temu eliminuje się ka-
tegorię sędziów dyspozycyjnych, realizujących zamówienia poli-
tyczne – wyraźnie wyrażone lub tylko dorozumiane. 

   Jedną z gwarancji bezstronności sądu i niezawisłości sędziego 
są wysokie wymagania etyczne stawiane sędziom. Sędzia powi-
nien być nieskazitelny, odporny na wszelkie wpływy zewnętrzne. 
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To chroni go przed uleganiem naciskom – nie tylko natury korup-
cyjnej, ale także natury politycznej (wydawania orzeczeń określonej 
treści z chęci przypodobania się władzy). Takich przypadków się 
w Polsce nie notuje, co nie oznacza, że nie mogą się – teoretycznie 
– zdarzyć. Wielu sędziów w Polsce jest bardzo młodych. Sędziom 
należy bezustannie uświadamiać, jakie są wymagania dotyczące 
zgodności zachowań z etyką zawodową. Stowarzyszenie Sędziów 
Polskich „Iustitia” opracowało zbiór zasad etycznego postępowa-
nia sędziów, który stał się wzorem dla Krajowej Rady Sądownictwa 
przy opracowaniu kodeksu etyki zawodowej sędziów. Kodeks ten 
jest w tej chwili wykorzystywany przez sądy dyscyplinarne w orze-
kaniu w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów;

5) prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Organizacje 
pozarządowe, które monitorują pracę sądów jako instytucji publicz-
nych, od lat zwracały uwagę władzy ustawodawczej i wykonawczej 
na istotne zaniedbania w infrastrukturze (np. w wyposażeniu są-
dów w komputery i wewnętrzną sieć informatyczną, w odpowied-
nie programy komputerowe, dostęp do Internetu, posiadanie przez 
każdy sąd własnej strony internetowej, na której byłyby umieszczo-
ne wszystkie niezbędne informacje dotyczące pracy sądu, wzory 
najbardziej potrzebnych i najczęściej stosowanych w praktyce pism 
procesowych, formularze urzędowe różnych wniosków kierowa-
nych do sądu, informacje o wysokości opłat sądowych itd.) oraz na 
zaniedbania kadrowe (np. brak odpowiedniej liczby wyszkolonego 
personelu pomocniczego pomagającego sędziom w wykonywaniu 
ich obowiązków, w tym asystentów i sekretarzy sądowych) i na ko-
nieczność inwestowania w modernizację i informatyzację wymiaru 
sprawiedliwości. Z chwilą prawie całkowitego zinformatyzowa-
nia w Polsce rejestrów sądowych (rejestrów handlowych, czyli re-
jestrów przedsiębiorców, przede wszystkim spółek handlowych, 
a także rejestrów nieruchomości, czyli ksiąg wieczystych) postępo-
wanie w sprawach rejestrowych uległo tak istotnemu przyspiesze-
niu, że w tej chwili prawie nie notuje się w nich przewlekłości. Orga-
nizacje pozarządowe po dokonaniu odpowiednich badań i ustaleń 
w ramach monitoringu pracy sądów lobbują za dalszą informatyza-
cją sądów i sędziowie są im za to wdzięczni. 

Także Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” we współpra-
cy m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją im. Stefana 
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Batorego zrealizowało program „Sprawny sąd” (pierwsza edycja). Zło-
żyło się nań zebranie tzw. dobrych praktyk sprawnego działania, or-
ganizacji pracy sądów i zarządzania sprawami. Celem tego programu 
było podniesienie kultury pracy sądów i promowanie dobrych rozwią-
zań zastosowanych w wielu z nich. Program ten skończył się opraco-
waniem w 2004 r. publikacji: Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk1 wy-
słanej do wszystkich sądów w Polsce. Opracowanie to było omawiane 
na konferencjach prezesów sądów i na naradach wewnątrz sądów. To 
jest znaczący przykład współpracy między organizacjami pozarządo-
wymi i administracją sądów, współpracy służącej uświadomieniu sę-
dziom i prezesom sądów, jak sądy powinny funkcjonować z punktu 
widzenia „klientów” wymiaru sprawiedliwości, jakie powinny być 
standardy sprawnego, dobrze funkcjonującego, przyjaznego obywate-
lowi sądu. Organizacje pozarządowe mają do spełnienia znaczącą rolę 
w opracowaniu tych standardów. Mogą one skutecznie pomóc w wy-
kształceniu się dobrych praktyk i w eliminowaniu złych.

Litygacja strategiczna – pojęcie, 
zastosowanie, praktyka

Adam Bodnar2

Pojęcie litygacji strategicznej
Jedną z najpowszechniejszych metod działania organizacji pozarzą-

dowych na rzecz interesu publicznego jest litygacja strategiczna. Poję-
cie to (strategic litigation) określa prowadzenie spraw sądowych lub ad-
ministracyjnych w celu osiągnięcia określonego skutku społecznego, 

1  Publikacja jest dostępna pod adresem: www.hfhrpol.waw.pl/pliki/LukaszBojarski-
SprawnySadZbiorDobrychPraktyk.pdf.

2  Autor jest doktorem nauk prawnych, koordynatorem Programu Spraw Preceden-
sowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pracuje także jako adiunkt w Zakładzie 
praw człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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prawnego czy politycznego. To, co najistotniejsze, w litygacji strate-
gicznej, to skutek, do jakiego organizacja pozarządowa dąży – trwała 
zmiana rozwiązująca określony problem dotyczący wielu osób. Ten 
skutek można osiągnąć poprzez prowadzenie jednej lub kilku spraw 
z ukierunkowaniem właśnie na to, aby sprawa osiągnęła jak najwyż-
sze instancje sądowe, lub też aby wydany w niej wyrok miał znaczenie 
większe niż tylko rozstrzygnięcie indywidualnego przypadku. Skut-
kiem może być w szczególności dokonanie trwałej zmiany prawa lub 
praktyki orzeczniczej albo administracyjnej, zidentyfikowanie luk 
w prawie (a tym samym wskazanie kierunków dla ustawodawcy), za-
pewnienie poprawnej interpretacji oraz stosowania przepisów, na-
głaśniania negatywnych praktyk.

Litygacja strategiczna to tylko jedno z pojęć stosowanych na okre-
ślenie prowadzenia spraw sądowych w celu osiągnięcia istotnego celu. 
Spotyka się także pojęcie „litygacja w interesie publicznym” (public in-
terest litigation) albo „litygacja nakierunkowana” na wywarcie wpływu 
na dany problem czy nastawienie społeczne (impact litigation). Na mar-
ginesie należy zauważyć, że sam termin litygacja nie jest najlepszy, bo 
stanowi swoistą kalkę językową1. 

Zastosowanie litygacji strategicznej
Litygacja strategiczna jest szczególnie popularna w państwach sy-

stemu common law, opartego na precedensach. W państwach tych każ-
de orzeczenie sądu może mieć znaczenie dla trwałej zmiany prawa. 
W literaturze jako przykład strategicznego rozstrzygnięcia, będącego 
wynikiem wielu lat działań ze strony organizacji pozarządowych, po-
daje się sprawę Brown v. Board of Education of Topeka. Rozstrzygnięcie 
Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, które zniosło segregację 
rasową w szkołach, nie byłoby możliwe, gdyby nie kompleksowe dzia-
łania prawne North American Association of Coloured People (NAACP). 
Orzeczenie to trwale zmieniło obraz prawa Stanów Zjednoczonych 
i jego podejścia do kwestii dyskryminacji oraz praw człowieka. 

1  Termin ten proponuje m.in. J. Babiel, Litygacja strategiczna – kto ma wpływ na 
zmianę prawa?, EP luty 2004 r. Artykuł dostępny na stronie http://www.edukacjapraw-
nicza.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=109&id=272. Ze względu na dość dużą niezro-
zumiałość tego terminu w Polsce Helsińska Fundacja Praw Człowieka stara się go nie 
używać. Z tych też powodów działania z zakresu litygacji strategicznej zostały wyod-
rębnione i nazwane: „Program spraw precedensowych”.
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W państwach systemu kontynentalnego litygacja strategiczna może 
mieć także znaczenie pomimo braku systemu precedensów. Dzieje się 
tak ze względu na rosnącą wagę wyroków niektórych sądów, a także 
ze względu na coraz większą rozpiętość pomiędzy wymogami współ-
czesnego życia a działalnością ustawodawcy. W szczególności niezwy-
kle duże znaczenie – przekraczające ramy jednego przypadku – mają 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (stwierdzenie niekonstytu-
cyjności prawa oraz działanie jako negatywny ustawodawca) oraz 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (stwierdzenie naruszenia 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz tworzenie standardów 
w zakresie praw człowieka). Sąd Najwyższy czy Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny mocą swoich orzeczeń wskazują kierunki interpretacji 
przepisów ustawowych, a sądy niższych instancji są tymi orzeczenia-
mi pośrednio związane. Z kolei sądy powszechne często napotykają na 
nowe problemy, dotychczas niespotykane w orzecznictwie innych są-
dów. Wtedy waga ich rozstrzygnięcia zależy od podejścia, jakie przyj-
mą – czy dokonają odpowiedniej analizy faktów oraz dokonają odpo-
wiedniej subsumcji norm prawnych. Jeżeli tak się stanie, to czasami 
mocą autorytetu – ze względu na rozwiązanie skomplikowanej sytua-
cji prawnej – wyroki tych sądów mogą stanowić psychologiczne opar-
cie dla innych sądów zajmujących się podobnymi przypadkami1. Jak 
zatem widać, istnieje dość duża przestrzeń w ramach funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości, którą mogą wypełnić organizacje pozarzą-
dowe zajmujące się litygacją strategiczną. 

Litygacja strategiczna może być prowadzona dla realizacji różnych 
celów organizacji społecznych czy grup obywateli. Dla jednych może 
to być pożyteczny instrument zmierzający do wzmocnienia ochrony 
praw człowieka. Dla innych litygacja może mieć zastosowanie w dzia-
łaniach na rzecz ochrony środowiska, ochrony kobiet przed przemo-
cą, przejrzystości działania administracji czy ochrony interesów ma-
jątkowych określonych grup. Wreszcie, litygację strategiczną mogą 
podejmować organizacje czy grupy wyspecjalizowane w ochronie 
tylko niektórych praw (jak np. prawa osób zarażonych HIV oraz cho-
rujących na AIDS, prawa osób homoseksualnych czy prawa dzienni-
karzy). 

1  Lista spraw (oraz ich opis) jakimi zajmuje się Program Spraw Precedensowych 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka znajduje się na stronie www.prawaczlowieka.pl/-
precedens.
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Funkcje litygacji strategicznej 
Litygacja strategiczna pełni różne funkcje. Najbardziej podstawo-

wa to zmiana prawa, praktyki orzeczniczej w określonej dziedzinie, 
a więc funkcja będąca realizacją postawionego wcześniej celu. Jednak-
że litygacja strategiczna pełni w społeczeństwie demokratycznym tak-
że szereg innych, dodatkowych, funkcji. W szczególności prowadze-
nie precedensowych spraw, które z reguły są szeroko omawiane przez 
media, służy podnoszeniu świadomości społecznej co do zakresu po-
siadanych przez obywateli praw. Sprawy sądowe stają się także często 
przedmiotem debaty publicznej przez co służą aktywizowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego. Dla organizacji pozarządowych czy grup 
jednostek sprawy sądowe stają się czasami punktem odniesienia dla 
różnych podejmowanych przez nie działań. Ma to szczególne znacze-
nie dla grup marginalizowanych czy wykluczonych społecznie, które 
dzięki istnieniu organizacji działających na rzecz ich praw są bardziej 
skłonne do podejmowania kroków prawnych. Dobrym przykładem 
z Europy Środkowo-Wschodniej jest w tym zakresie organizacja dzia-
łająca na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji Romów – European 
Roma Rights Center, z siedzibą w Budapeszcie.

Precedensowe sprawy przyczyniają się także do edukacji sędziów, 
prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Z reguły są to 
sprawy nietuzinkowe, prezentujące nowe zagadnienia prawne, przy 
jednoczesnym obszernym przedstawieniu argumentacji przez organi-
zacje pozarządowe. Właśnie ze względu na to przekroczenie ram zwy-
kłego typowego przypadku sprawy precedensowe mogą skłaniać do 
dodatkowych lektur, uwagi oraz przemyśleń. Litygacja strategiczna 
stanowić także może jeden ze sposobów implementacji na grunt kra-
jowy argumentów z zakresu prawa porównawczego. Ciekawe spra-
wy skłaniają do pytań – jak jest w innych państwach, czy ten problem 
został już rozstrzygnięty w orzecznictwie – a także do rozważań na 
temat obowiązującego prawa.

Warto pamiętać, że podstawowa funkcja litygacji strategicznej 
– zmiana prawa w drodze prowadzenia spraw sądowych – może być 
trudna do osiągnięcia lub długotrwała. Dlatego też pośrednią funkcją 
litygacji strategicznej jest nacisk na zmianę prawa w drodze prac le-
gislacyjnych. Prowadzone sprawy ujawniają problem, który może zna-
leźć odzwierciedlenie w toku prac nad zmianami odpowiednich ustaw 
czy rozporządzeń. W systemie prawa kontynentalnego warto zatem 
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rozważać podejmowanie także dodatkowych działań (np. listy inter-
wencyjne, listy otwarte, opinie prawne czy także przygotowywanie 
projektów ustaw), które uzupełniałyby litygację strategiczną. 

Etapy działania
Jak wspomniano litygacja strategiczna nie polega na prostym po-

dejmowaniu się spraw i prowadzeniu ich. W klasycznie prowadzonej 
litygacji strategicznej można wyszczególnić kilka podstawowych eta-
pów. Należą do nich: 
1)  identyfikacja celów danej organizacji czy grupy ludzi;
2)  poszukiwanie odpowiedniej sprawy (lub spraw) dla każdego wy-

znaczonego celu;
3)  wybór sprawy nadającej się do litygacji strategicznej;
4)  opracowanie indywidualnej strategii dla każdej sprawy;
5)  podjęcie się działań prawnych w sprawie (poprzez jej wszczęcie 

– jeżeli jest to sprawa cywilna lub administracyjna lub przystąpie-
nie do sprawy w charakterze strony trzeciej);

6)  prowadzenie sprawy przy jednoczesnym nagłośnieniu danego 
problemu prawnego i innych działaniach mających na celu zmia-
nę prawa lub praktyki.

Zasadniczo ostatnim etapem powinno być wygranie sprawy, tj. do-
prowadzenie do orzeczenia skutkującego zmianą prawa lub interpre-
tacją przepisów w sposób zmieniający negatywną praktykę. Jednak 
na tym etapie nie powinna się kończyć litygacja strategiczna, o ile jest 
właściwie prowadzona. Zupełnie ostatnim etapem powinien być mo-
nitoring dotyczący poprawnego wykonania wyroku (np. w przypad-
ku wyroku Trybunału Konstytucyjnego czy Europejskiego Trybuna-
łu Praw Człowieka) czy dotyczący zgodności praktyki z uzyskanym 
orzeczeniem. Można uznać, że monitoring jest równie ważny co samo 
prowadzenie postępowania. Szczególnie w Polsce obserwuje się ostat-
nio „wstrzemięźliwość” w wykonywaniu wyroków Trybunału Kon-
stytucyjnego przez ustawodawcę. 

Przedstawiony model postępowania w ramach litygacji strategicz-
nej jest modelem teoretycznym, który weryfikuje życie. W praktyce nie 
można uniknąć sytuacji, kiedy zainteresowanie problemem wzbudza 
konkretna sprawa. W takim przypadku weryfikacji podlega kwestia, 
czy rzeczywiście problem wynikający ze sprawy jest istotny oraz czy 
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prowadzenie sprawy odpowiada celom statutowym i zakresowi dzia-
łania organizacji pozarządowych. 

Wybór sprawy
Ważnym elementem w litygacji strategicznej jest uważny staranny 

dobór spraw, jakimi zajmuje się organizacja pozarządowa. Zazwyczaj 
organizacja pozarządowa – ze względu na swoje statutowe cele – jest 
proszona o pomoc przez liczne osoby. Jeżeli organizacja chce się zaj-
mować litygacją strategiczną, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 
jest organizacją poradniczą (wtedy udziela porady oraz podstawowej 
pomocy wszystkim osobom, które się do niej zgłoszą), czy też zamierza 
podejmować działania o szerszym zakresie. Jeżeli ta druga opcja jest 
dominująca, wtedy rośnie znaczenie właściwej selekcji spraw i wy-
bierania tylko tych, które rzeczywiście odpowiadają strategicznym ce-
lom organizacji. Zatem litygacja strategiczna nie powinna polegać na 
tym, że dana organizacja zajmuje się praktycznie każdą sprawą, jaka 
do niej trafi, udziela pomocy każdej osobie oczekującej takiej pomocy, 
ale zajmuje się tylko niektórymi zagadnieniami. 

W takim wypadku szczególnie ważne jest trafne dokonywanie wy-
boru spraw do litygacji strategicznej, a także właściwe określenie prio-
rytetów. W praktyce organizacji pozarządowych najczęściej spotkać 
się można z sytuacją, w której o wyborze spraw decydują albo organy 
statutowe tej organizacji, albo specjalnie powołane do tego celu rady 
– składające się także z ekspertów luźno związanych z daną organiza-
cją, ale za to dysponujących dużą wiedzą na temat określonej dziedzi-
ny. Wybór sprawy powinien być przede wszystkim zgodny z celami 
statutowymi organizacji oraz założeniami, jakim mają służyć działa-
nia prawne przez nią podejmowane. Dla przykładu, niektóre organi-
zacje deklarują, że koncentrują się w danym czasie tylko na sprawach 
dotyczących dostępu do informacji publicznej lub też np. na prawach 
kobiet. Jeszcze inne nie określają zakresu tematycznego, ale dobierają 
sprawy pod kątem problemów, które najchętniej prezentują. 

Dla wyboru sprawy do litygacji strategicznej ważny jest jej stan fak-
tyczny. W szczególności ocenie podlega jasność i przejrzystość sprawy, 
brak dodatkowych okoliczności faktycznych nieistotnych oraz kompli-
kujących postępowanie prawne, uniemożliwiających wyraziste przed-
stawienie tego najważniejszego problemu. Ze stanu faktycznego (oraz 
wstępnej analizy prawnej) powinna także wynikać ocena, czy sprawa 
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ma w ogóle szanse na pozytywne rozstrzygnięcie, na doprowadzenie 
do ostatecznego orzeczenia zmieniającego prawo lub praktykę. War-
to jednak podkreślić, że nie wszystkie sprawy prowadzone w ramach 
litygacji strategicznej muszą charakteryzować się potencjałem „zwy-
cięstwa”. W wyjątkowych sytuacjach prowadzenie postępowania sądo-
wego może służyć nie tyle celom prawnym, co zwróceniu uwagi opinii 
publicznej na istnienie określonego problemu społecznego, jego nagłoś-
nieniu i wyeksponowaniu. W takim wypadku (zazwyczaj są rzadkie) 
już sam fakt prowadzenia postępowania ma swój wymiar społeczny. 
Choć sprawa może się wydawać przegrana (np. ze względu na jasne 
przepisy prawa), to jednak powtarzanie podobnych postępowań może 
zwracać uwagę na to, że nie są wystarczająco chronione prawa obywa-
teli lub że konieczna jest interwencja ustawodawcy.

Znaczenie może mieć także tzw. przyjazny poszkodowany, tj. oso-
ba, która rozumie interes społeczny wiążący się z prowadzoną sprawą. 
Przy reprezentowaniu jakiegokolwiek klienta zawsze jego interes jest 
najważniejszy. Pomoc prawna udzielana w ramach prowadzenia lity-
gacji strategicznej wiąże się jednak z dążeniem do osiągnięcia większe-
go rezultatu niż tylko wygranie pojedynczej sprawy. Powyższe intere-
sy mogą – w niektórych sytuacjach – ze sobą kolidować, dlatego ważne 
jest porozumienie pomiędzy organizacją a klientem i zrozumienie 
wzajemnych oczekiwań oraz potrzeb. Zasadniczo przyjmuje się jednak 
za zasadę, że nawet w przypadku realizacji celów strategicznych inte-
res klienta jest najważniejszy. Jeśli nie godzi się on na określone kroki 
prawne, woli zawrzeć ugodę niż bezwzględnie dążyć do przełomowe-
go wyroku, rolą organizacji pozarządowej jest uszanowanie tych ocze-
kiwań. Z tych też względów organizacje pozarządowe czasami koor-
dynują równoległe prowadzenie kilku podobnych spraw, z których 
w efekcie tylko jedna osiągnie kolejne etapy postępowania sądowego 
i doprowadzi do przełomowego wyroku. 

Wybór sprawy determinowany jest także przez ograniczenia cza-
sowe czy proceduralne w zakresie skorzystania z odpowiednich środ-
ków prawnych. Częstą praktyką w organizacjach pozarządowych 
jest zgłaszanie się klientów „na ostatnią chwilę” czy w sytuacji, kiedy 
skutecznej pomocy nie udzielił żaden pełnomocnik, a sprawa zosta-
ła już przegrana przed sądami dwóch instancji. Choć często rzeczy-
wiście prawa danej osoby zostały w przeszłości naruszone, to jednak 
pomoc w prowadzeniu sprawy na etapie postępowania kasacyjnego 
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czy postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym może okazać 
się niemożliwa. 

Istotnym czynnikiem przy wyborze sprawy jest także kryterium 
czasochłonności prowadzenia sprawy dla rozwiązania określone-
go problemu. Litygacja strategiczna powinna być instrumentem, któ-
ry pomaga rozwiązać określony problem. Jeżeli w danej sytuacji ten 
sam rezultat (np. wyeliminowanie absurdalnego przepisu ustawowe-
go) można osiągnąć mniejszym wysiłkiem (np. poprzez interwencję 
u właściwego ministra i przekonanie do wniesienia odpowiedniej po-
prawki), to prowadzenie długiego postępowania sądowego nie wydaje 
się rozsądną opcją. 

Wreszcie czynnikiem ważnym dla wyboru sprawy do litygacji stra-
tegicznej powinna być skala problemu. Jeżeli dany problem oddzia-
łuje na sytuację prawną i faktyczną wielu osób, a uzyskanie pozytyw-
nego wyroku ten problem by minimalizowało lub likwidowało, to bez 
wątpienia jest to ważne kryterium dla zajęcia się określoną sprawą. Je-
żeli natomiast sprawa nie różni się istotnie od wielu podobnych, a do 
tego nawet pozytywny wyrok nie rozwiąże żadnego problemu natury 
ogólnej, to raczej nie powinna ona być przedmiotem szczególnego za-
interesowania. 

Zasady prowadzenia spraw w ramach litygacji 
strategicznej 

W ramach litygacji strategicznej sprawy mogą być prowadzone na 
dwa zasadnicze sposoby: 
1)  poprzez bezpośrednie zaangażowanie organizacji pozarządowej 

w reprezentowanie klienta, albo 
2)  poprzez interwencję w sprawie jako osoba trzecia, wspierająca 

określoną argumentację. 
W tym pierwszym przypadku reprezentacja może przybierać różne 

formy i obejmować prowadzenie sprawy przez pracowników organi-
zacji lub też współpracujących profesjonalnych pełnomocników. Wte-
dy zobowiązaniem organizacji jest zapewnienie pełnej obsługi prawnej 
sprawy i w pewnym sensie wzięcie odpowiedzialności za jej powodze-
nie. W tej drugiej sytuacji – występowania jako organizacja neutralna 
w stosunku do stron postępowania – rola organizacji ogranicza się do 
przystąpienia do procesu w charakterze organizacji społecznej (art. 63 
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KPC) lub przedstawiciela społecznego (art. 90 KPK). W ramach takie-
go procesu organizacja ma możliwość przedstawienia swoich uwag. 
Uwagi te przyjmują najczęściej postać tzw. opinii przyjaciela sądu. 

Opinia przyjaciela sądu 
(amicus curiae) jako pomocnicza 

instytucja prawna w orzecznictwie 
sądów polskich

Maciej Bernatt1

Wstęp
W praktyce działań organizacji społecznych w Polsce coraz po-

wszechniejsze staje się sięganie po nowy instrument prawny, jakim 
jest opinia „przyjaciela sądu” (amicus curiae). Taka forma działania or-
ganizacji społecznych jest rozpowszechniona w systemach prawnych 
innych państw, jak i w przypadku sądownictwa międzynarodowego. 
Opinia przyjaciela sądu jest formą wyrażenia przez organizację poza-
rządową opinii prawnej w postępowaniach sądowych w przypadkach, 
gdy w związku z celami działalności danej organizacji zachodzi taka 
potrzeba. Służy ona przedstawieniu szczególnego poglądu organiza-
cji pozarządowej na sprawę rozpatrywaną przed sądem, któremu taka 
opinia jest przedstawiana.

Opinia przyjaciela sądu ma przede wszystkim pomóc sądowi 
w kompleksowym rozpoznaniu sprawy, z uwzględnieniem argu-
mentów oraz poglądów, które niekoniecznie mogą być przedsta-
wione przez strony w postępowaniu. Wydaje się zatem konieczne 

1 Autor jest prawnikiem w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, doktorantem w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego – Wy-
dział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
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rozważenie charakteru tej instytucji prawnej. Istotne jest zidentyfiko-
wanie, w świetle dotychczasowego orzecznictwa, jej podstaw praw-
nych, charakteru oraz celu.

Podstawa prawna
Udział organizacji społecznych w postępowaniu sądowym jest po-

wszechnie dopuszczany. Odpowiednie przepisy zawarte są w Kodek-
sie postępowania karnego (art. 90–91), Kodeksie postępowania cywil-
nego (art. 61–63) oraz w ustawie z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) 
(art. 33 § 2 w zw. z art. 25 § 4). Możliwość ta jest wyrazem realizacji 
zasad Konstytucji RP. Chodzi tutaj w szczególności o zasadę demokra-
tycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawied-
liwości społecznej (art. 2) widzianą w powiązaniu z art. 12 Konstytu-
cji RP, który ustanawia wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, 
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. 
Udział organizacji społecznych w postępowaniach sądowych stanowi 
wkład obywateli w funkcjonowanie państwa opartego na społeczeń-
stwie obywatelskim i zgodnie z zasadą pomocniczości państwa.

Za podstawową formę udziału organizacji społecznej w postępo-
waniu sądowym uznać należy przedstawianie stanowisk na piśmie. 
Jest to dopuszczone przez art. 91 KPK, jak i art. 62 KPC. Nie oznacza 
to jednak, że organizacja społeczna może wyrażać opinię w formie pi-
semnej tylko wtedy, gdy wstąpi do postępowania (jako organizacja 
społeczna w przypadku procedury cywilnej i postępowania przed są-
dami administracyjnymi oraz jako przedstawiciel społeczny na grun-
cie Kodeksu postępowania karnego). Dzieje się tak, ponieważ żaden 
przepis szczególny tego nie zabrania, a złożenie pisemnej opinii jest 
wyrazem realizacji wskazanych konstytucyjnych wartości. W związ-
ku z tym w pełni uzasadnione jest branie przy orzekaniu pod uwa-
gę opinii przyjaciela sądu, złożonej w ramach postępowania przygo-
towawczego, w szczególności odnoszącej się do stosowania środków 
zapobiegawczych. Analogiczne zastosowanie może ponadto znaleźć 
w takiej sytuacji art. 63 KPC, stanowiący o możliwości przedstawiania 
sądowi przez organizacje społeczne, które nie uczestniczą w sprawie 
na zasadzie art. 61 KPC, istotnego dla sprawy poglądu wyrażonego 
w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.
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Zatem opinia przyjaciela sądu może być złożona zarówno w sy-
tuacji, gdy organizacja społeczna jest uczestnikiem postępowania, jak 
i gdy nim nie jest. Do charakteru takiej opinii przyjaciela sądu odnieść 
należy ukształtowane na podstawie art. 63 KPC stanowiska doktry-
ny. Traktuje się w nich pogląd wyrażony przez organizację społeczną 
jako element materiału procesowego w najszerszym tego słowa zna-
czeniu. Nie jest on dla sądu wiążący, ale sąd powinien ustosunkować 
się do niego i dać temu wyraz w uzasadnieniu orzeczenia [J. Jodłowski, 
Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. 1 (red. J. Jodłowski, 
K. Piasecki), Warszawa 1989, s. 142; M. Sychowicz, Kodeks postępowa-
nia cywilnego. Komentarz, t. 1 (red. K. Piasecki), Warszawa 1996, s. 250; 
A. Oklejak, Organizacje społeczne ludu pracującego w świetle przepi-
sów KPC, ZNUJ 1971, Prace Prawnicze, z. 51 s. 193]. Tak powinno być 
bez względu na to, czy organizacja społeczna jest uczestnikiem po-
stępowania. Opinia wyrażona w ramach toczącego się postępowania 
staje się takim samym materiałem dowodowym jak ten przedstawia-
ny przez strony i powinna być brana pod uwagę przy wyrokowaniu. 
Występowanie z opinią przyjaciela sądu jest dopuszczalne nie tylko 
w przypadku postępowania przed sądami powszechnymi, ale również 
w ramach postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Opinia przyjaciela sądu w opinii Trybunału 
Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego

Znaczenie opinii przyjaciela sądu jest doceniane na poziomie mię-
dzynarodowym. W szczególności istnieje szeroko rozpowszechniona 
praktyka składania pisemnych obserwacji przez organizacje społeczne 
w sprawach toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Czło-
wieka w Strasburgu. W Polsce pozytywna rola opinii przyjaciela sądu 
została dostrzeżona w szczególności przez Trybunał Konstytucyjny. 

W sprawie SK 30/05 Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła 
się do Trybunału Konstytucyjnego z informacją, iż chciałaby przedsta-
wić swoją opinię prawną jako amicus curiae. Trybunał odniósł się do 
wniosku pozytywnie i poprosił Fundację o wyrażenie opinii:

„W celu zbadania wszystkich istotnych okoliczności i wszechstronnego 
wyjaśnienia sprawy, Trybunał Konstytucyjny na podstawie § 11 ust. 2 uchwa-
ły Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
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22.10.1997 r. w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z 2001 r. 
Nr 41, poz. 668 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1.8.1997 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) poprosił Hel-
sińską Fundację Praw Człowieka (dalej: Fundacja), której statutowym celem 
jest ochrona praw człowieka, w tym ich przestrzegania przez organy władzy 
publicznej w Polsce, o wyrażenie opinii w sprawie zgodności art. 535 § 2 KPK 
z Konstytucją. Pismo zawierające taką opinię (z 5.11.2005 r.) Fundacja przed-
stawiła, działając w interesie publicznym, w charakterze amicus curiae”.1

Złożenie opinii przyjaciela sądu nastąpiło pomimo braku precy-
zyjnego przepisu – podstawą stały się tu wewnętrzne przepisy Trybu-
nału zinterpretowane w świetle Konstytucji RP. Podobnie na koniecz-
ność wykładni prokonstytucyjnej przy ocenie uprawnień organizacji 
społecznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazał 
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z 12.12.2007 r. 
(II OPS 4/05).

W powoływanym wyroku z 16.1.2006 r. Trybunał uznał w szcze-
gólności, że wzięcie pod uwagę przy wyrokowaniu opinii przyjaciela 
sądu stanowi realizację obowiązku wszechstronnego badania istot-
nych okoliczności w celu wyjaśnienia sprawy. Ponadto Trybunał do-
cenił rolę udziału organizacji społecznych w postępowaniu poprzez 
złożenie opinii przyjaciela sądu jako realizację zasady dialogu, jawno-
ści i komunikacji społecznej w rozstrzyganiu sporów konstytucyjnych: 

„Drugi problem procesowy dotyczy pozycji organizacji społecznych (nie-
zależnie od prawnej formy ich działania jako stowarzyszeń czy fundacji) 
w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym (amicus curiae). Trybu-
nał Konstytucyjny dostrzega wagę dialogu, jawności i komunikacji społecznej 
w rozstrzyganiu sporów konstytucyjnych. Prezentacja poglądu przez organi-
zację sprzyja upowszechnieniu wartości konstytucyjnych i kształtowaniu po-
staw właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje społeczne, 
których cele statutowe i przedmiot działalności są związane z analizowanym 
przez Trybunał Konstytucyjny zagadnieniem, mogą sformułować opinię po-
zwalającą na bardziej wszechstronną ocenę tego zagadnienia i zwiększająca 
społeczną akceptację rozstrzygnięć Trybunału oraz społeczną kontrolę wła-
dzy. Trybunał Konstytucyjny wychodzi z założenia, że inicjowanie i umac-
nianie dialogu społecznego także w procesie kontroli konstytucyjności pra-
wa utrwala zaufanie społeczne do państwa i do władzy sądowniczej. Nie bez 
znaczenia jest bowiem fakt, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają 
moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne (art. 190 ust. 1 Konstytucji). 

1  Wyrok TK z 16.1.2006 r. (SK 30/05), uzasadnienie, p. I.8.
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Brak dwuinstancyjności postępowania oraz zasada prawdy obiektywnej, jako 
podstawa postępowania przed TK, uzasadniają uwzględnianie w postępowa-
niu o kontrolę konstytucyjności ocen przedstawianych przez organizacje spo-
łeczne. Podstawą prawną dopuszczenia organizacji społecznych do udziału 
w postępowaniu jest art. 19 ustawy z dnia 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytu-
cyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.; dalej: ustawa o TK), który zobowią-
zuje Trybunał do wszechstronnego badania istotnych okoliczności w celu wy-
jaśnienia sprawy. Wszechstronne zbadanie sprawy może bowiem uzasadniać 
w niektórych sprawach wystąpienie Prezesa Trybunału na podstawie § 11 
ust. 2 regulaminu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.10.2001 r. do organi-
zacji społecznych. Zgodnie z § 11 ust. 2 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.1997 r. w sprawie regulaminu 
Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z 2001 r. Nr 41, poz. 668 ze zm.): »Prezes 
Trybunału lub skład orzekający może także zwrócić się do innych organów 
lub organizacji o zajęcie stanowiska w kwestiach, mogących mieć znaczenie 
dla rozstrzygnięcia zawisłej sprawy«. Status i funkcja organizacji społecznej 
w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym jest odmienna od statusu 
»uczestnika postępowania« w rozumieniu art. 52 ustawy o TK. Udział organi-
zacji społecznych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym nie jest 
prawem podmiotowym czy obowiązkiem tych organizacji. Ich rola ogranicza 
się do wypowiedzenia poglądu w sprawie, co jest związane z wiadomościa-
mi uzyskanymi przy wykonywaniu działalności statutowej. W analizowanej 
sprawie Trybunał uznaje, że udział Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, któ-
rej celem statutowym jest ochrona praw człowieka, jest uzasadniony zarówno 
koniecznością wnikliwego wyjaśnienia okoliczności sprawy, jak i okolicznoś-
cią, iż działalność HFPC pozwala jej na zgromadzenie wiedzy i doświadczenia 
o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości (także w aspekcie porównaw-
czym, w związku z międzynarodową ochroną praw człowieka), warunkach 
realizacji prawa do sądu i sprawiedliwości proceduralnej, co jest przedmiotem 
oceny w niniejszej sprawie, inicjowanej skargą konstytucyjną, a więc wystąpie-
niem jednostki przekonanej o naruszenie jej praw zasadniczych, wyrażonych 
w Konstytucji. Organizacja ta prowadzi także rozbudowaną działalność lityga-
cyjną w tym zakresie, monitoruje sprawy sądowe, w których pojawia się ele-
ment naruszenia standardów praw człowieka. Zdaniem Trybunału Konstytu-
cyjnego przedstawienie poglądu prawnego jako amicus curiae przez Helsińską 
Fundację jest więc pożądane”1.

Trybunał uznał więc, że złożenie opinii przyjaciela sądu przyczy-
nia się, poza lepszym zbadaniem sprawy, do zwiększenia społecz-
nej akceptacji i kontroli działań wymiaru sprawiedliwości. Podkre-
ślił ponadto, że inicjowanie i umacnianie dialogu społecznego także 

1  Tamże, uzasadnienie, p. III.2.2.
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w procesie kontroli konstytucyjności prawa utrwala zaufanie społecz-
ne do państwa i do władzy sądowniczej. We wskazanym wyroku Try-
bunał szczegółowo referuje opinię amicus curiae przekazaną przez Hel-
sińską Fundację Praw Człowieka1.

Na podobnym stanowisku stanął również A. Zieliński w glosie do 
uchwały (7) Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.12.2005 r. (II OPS 
4/05, PiP 2006, Nr 8). Uznał, że rola organizacji społecznych w postępo-
waniu sądowym nie polega wyłącznie na zapewnieniu obywatelowi 
pomocy w ochronie jego praw, ale także na dostarczeniu sądowi infor-
macji o stanowisku co do ogólnych kwestii mających istotne znaczenie 
dla rozstrzygnięcia sprawy.

Opinia przyjaciela sądu ma zatem charakter ogólny i polega na 
przedstawieniu w szczególności zasad odnoszących się do praw czło-
wieka w świetle orzecznictwa polskich i zagranicznych sądów. Trybu-
nał Konstytucyjny w wymienionym wyroku uznał, że udział organiza-
cji społecznych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym 
nie jest prawem podmiotowym czy obowiązkiem tych organizacji. Ich 
rolą jest natomiast wypowiedzenie poglądu w sprawie, co wiąże się 
z ich wiedzą uzyskaną przy wykonywaniu działalności statutowej. Po-
zwala to sądowi na skorzystanie ze zgromadzonej przez organizacje 
społeczne wiedzy i doświadczenia o funkcjonowaniu wymiaru spra-
wiedliwości (także w aspekcie porównawczym, w związku z między-
narodową ochroną praw człowieka).

W opinii przyjaciela sądu nie przesądza się natomiast o zasadno-
ści twierdzeń stron postępowania. Opinia przyjaciela sądu nie stanowi 
również oceny stanu faktycznego w sprawie. Ocena powyższych kwe-
stii jest wyłączną kompetencją sądu.

1  Tamże, uzasadnienie, p. I.8.1. i nast.
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Obserwacja procesów sądowych jako 
metoda działania organizacji 

pozarządowych – cele i rodzaje 
obserwacji
Łukasz Bojarski1

Obserwacja procesów sądowych jest jednym z obszarów, gdzie spo-
tykają się sędziowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wy-
daje się zatem, że garść informacji na ten temat może być dla sędziów 
interesująca.

Wprowadzenie
Obserwacja procesów sądowych ma długą tradycję. W zależności 

od kontekstu historycznego, politycznego, prawnego, różne mogą być 
rodzaje obserwacji i różne jej cele. W Polsce na większą skalę zaczęto 
prowadzić obserwację w latach 70. XX w. Po wydarzeniach w Radomiu 
i Ursusie w 1976 r. przedstawiciele opozycji jeździli do Radomia, by 
obserwować procesy wytoczone robotnikom. Czasem zasiadali na sali 
rozpraw, czasem byli dopuszczani tylko na korytarz sądowy, zdarzało 
się wreszcie, że nie byli wpuszczani nawet do budynku sądu i o swo-
jej obecności informowali okrzykami, kiedy przywożono oskarżonych. 
Liczyła się jednak ich obecność. Celem obserwacji było okazanie mo-
ralnego wsparcia i solidarności sądzonym robotnikom i ich rodzinom 
oraz pokazanie władzy, że ktoś patrzy jej na ręce, nawet jeżeli z tego 
patrzenia niewiele albo nic nie wynikało.

W latach 80. XX w. zmienił się nieco charakter obserwacji i jej cele. 
Dostęp do sądów był łatwiejszy. Obserwacja prócz wsparcia moralne-
go dla ofiar reżymu służyła także dokładnemu dokumentowaniu na-
ruszeń. Raporty dotyczące naruszeń praw człowieka, w tym podczas 
procesów, były opracowywane w kraju, przemycane za granicę i ogła-
szane oraz przekazywane organizacjom międzynarodowym. Trudno 

1  Koordynator prac Zespołu „Sprawny sąd”. Koordynator programu „Dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości” w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
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byłoby argumentować, że obserwacja ta miała jakiś konkretny wpływ 
na rzeczywistość, jednak dzięki tej pracy opinia publiczna w Polsce 
i w świecie była przynajmniej poinformowana, a dokumentacja naru-
szeń służy do dzisiaj historykom.

Po zmianach ustrojowych zmieniły się zupełnie sposoby i cele ob-
serwacji. Dzisiaj celem obserwacji może być przykładowo: wzmocnie-
nie transparentności władzy (sądzenia); zebranie informacji, danych 
na wybrany temat; podniesienie świadomości społecznej i wywołanie 
debaty publicznej na wybrany temat; dokumentacja praktyki sądowej 
w porównaniu z przepisami prawa; formułowanie propozycji zmian 
praktyki i prawa; wpływ na kulturę sądzenia; dokumentacja ewentu-
alnych naruszeń standardów rzetelnego procesu; zagwarantowanie 
rzetelnego procesu w konkretnej sprawie.

Struktura obserwacji
Kto obserwuje? Współcześnie metodą obserwacji posługuje się 

wiele organizacji: organizacje międzynarodowe – jak OBWE, między-
narodowe organizacje pozarządowe – jak Amnesty International czy 
Międzynarodowa Komisja Prawników (International Commission of Ju-
rists), świat nauki, zwłaszcza socjologowie prawa, i wreszcie wiele kra-
jowych organizacji pozarządowych. 

Dlaczego obserwujemy? Organizacje międzynarodowe zajmują są 
najczęściej szczególnie ważnymi procesami (tzw. high profile cases), czę-
sto politycznymi lub budzącymi zainteresowanie z innych powodów, 
np. procesy związane ze zbrodniami wojennymi (war crime trials). Or-
ganizacje pozarządowe prowadzą dwa rodzaje obserwacji. Pierwszy 
to obserwacja ad hoc, konkretnego procesu, często na wniosek strony, 
która twierdzi, że jest (lub może być) ofiarą naruszeń zasad rzetelnego 
procesu. Drugi to obserwacja zaplanowana, bardziej systematyczna, 
wybranych elementów większej liczby procesów/rozpraw, co przypo-
mina badania naukowe (czasem zresztą dokonuje się wyboru próby 
socjologicznej wedle metodologii naukowej). 

Co obserwujemy? Różny może być temat obserwacji. Podczas ob-
serwacji ad hoc będzie nim przestrzeganie zasad rzetelnego procesu 
w konkretnej sprawie. W przypadku obserwacji systemowej od au-
torów projektu zależy wybór interesujących nas zagadnień. W prak-
tyce stosuje się bardzo różne podejścia. Można się skoncentrować na 
„aktorach procesu”, zachowaniu, kulturze, profesjonalizmie sędziów, 
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adwokatów, prokuratorów, biegłych itp. Tematem obserwacji można 
uczynić bądź całość procesu z punktu widzenia jego rzetelności, bądź 
wybrane elementy – obserwacja tematyczna np. realizacji prawa do 
obrony, zasady „równości broni”, domniemania niewinności itp. Moż-
na porównywać przepisy prawa ze sposobami jego stosowania czy ob-
serwować wdrażanie w praktyce nowych instytucji prawnych.

Jak obserwujemy? W zależności od rodzaju projektu, wybranego 
tematu różne są także techniki obserwacji. Można śledzić cały pro-
ces (tak dzieje się, jeśli chcemy dokonać pełniejszej analizy), można 
poszczególne rozprawy (wtedy jednak możliwy zakres obserwacji 
jest dużo mniejszy). W przypadku obserwacji ad hoc przyglądamy się 
i przysłuchujemy wszystkim (lub wybranym) elementom robiąc szcze-
gółowe notatki, na podstawie których obserwator sporządza spra-
wozdanie. W przypadku badań zaplanowanych opracowuje się czę-
sto różnego rodzaju kwestionariusze, ankiety, które umożliwiają po 
skompletowaniu danych ich opracowanie, „obróbkę socjologiczną” 
i wyciągnięcie wniosków ogólniejszych wykraczających poza jedną 
sprawę. Także jednak w przypadku korzystania z kwestionariuszy ob-
serwatorzy najczęściej wypełniają je dopiero po zakończeniu rozprawy, 
na podstawie notatek. Często, zwłaszcza w przypadku szczegółowej 
obserwacji, obserwatorzy pracują parami. Zmniejsza to ewentualność 
popełnienia błędu, ułatwia pracę, bo bywa, że jednej osobie trudno 
śledzić często dynamiczny proces, zwiększa wiarygodność uzyska-
nych danych. Sprawozdania obserwatorów są najczęściej sprawdzane 
przez koordynatorów programu, którzy oceniają zgromadzony mate-
riał, wyłapują nieścisłości, upewniają się, że oddzielono fakty od ocen. 
Najczęściej obserwatorzy pracują jawnie, ale bywa, że prowadzą ob-
serwację incognito. Często pracują także poza salą rozpraw obserwując 
np. zachowanie i słuchając relacji osób czekających na rozprawę. 

Podstawowe zasady obserwacji
Organizacje prowadzące takie projekty organizują szczegółowe 

szkolenia dla obserwatorów – uczą ich technik obserwacji, przestrze-
gają przed najczęstszymi błędami i „pułapkami” oraz przekazują im 
podstawowe zasady, jakimi powinien się kierować obserwator. Często 
są one także spisywane w postaci „kodeksu obserwatora”, „zasad ety-
ki obserwatora” itp. Do najważniejszych zasad należą:
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1) Zasada minimalnego uczestnictwa – obserwator „ma oczy i uszy”, 
a „nie ma ust”. Obserwuje proces na prawach publiczności i nie 
powinien zajmować kogokolwiek swoją osobą. Nie powinien za-
bierać głosu, reagować na zaczepki, dawać do zrozumienia „mową 
ciała”, co myśli o procesie itp. Powinien być oszczędny we wszel-
kich środkach wyrazu;

2) Niezawisłość i obiektywizm – tak jak sąd, obserwator powinien 
być niezawisły i bezstronny (są jednak pewne wyjątki, o czym ni-
żej). Ważne jest szczegółowe określenie relacji obserwatora ze stro-
nami, jeśli w ogóle dochodzi do takiego kontaktu. Wymieńmy tytu-
łem przykładu kilka elementów. Obserwator staje po stronie prawa, 
a nie żadnej ze stron, powinien więc być ostrożny w kontaktach ze 
stronami i ich pełnomocnikami. Jeśli informacje pochodzą od stro-
ny, musi to być wyraźnie zaznaczone w sprawozdaniu. Jednym ze 
sposobów manifestowania bezstronności jest miejsce, gdzie sie-
dzi obserwator – powinien siedzieć w równej odległości od stron. 
Obiektywizm polega na zwracaniu uwagi zarówno na pozytywne, 
jak i negatywne (jeśli występują) elementy. Czasami obserwatorzy 
mają bowiem skłonność do „poszukiwania naruszeń” i jeśli takich 
nie ma, wydaje im się, że źle wykonali swoją pracę. 

Obserwacja a udział/interwencja w postępowanie
Wymienione zasady dotyczą zwłaszcza obserwacji planowej, syste-

mowej, której głównym celem jest zebranie informacji. Nieco innymi 
zasadami kieruje się czasem obserwacja ad hoc, konkretnej sprawy, któ-
rą nas ktoś zainteresował. W takim bowiem przypadku powinniśmy 
być obiektywni. Jednak już sam fakt, że interesujemy się jakąś spra-
wą na czyjś wniosek, powoduje, że w pełni bezstronni nie jesteśmy. 
Wreszcie pod wpływem obserwacji ad hoc możemy podjąć decyzję 
o dalszym, innym zaangażowaniu w sprawę, w zależności od polity-
ki organizacji. Możliwe jest przedstawienie sądowi opinii przyjaciela 
sądu (amicus curiae) czy wniosek o przyłączenie do procesu w charak-
terze przedstawiciela społecznego. Możliwe jest objęcie sprawy pro-
gramem spraw precedensowych i pomoc stronie w jej prowadzeniu 
(przez prawników organizacji lub współpracującego z nią adwokata 
czy radcę prawnego). Możliwe są także inne działania, jak wniosek do 
prezesa sądu o objęcie sprawy tzw. nadzorem prezesowskim, zaintere-
sowanie sprawą mediów czy skarga na sędziego. 
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Zdarza się wreszcie, że naszym celem jest wpłynięcie na przebieg 
procesu – ale tylko w słusznym celu niezwiązanym z wyrokowaniem 
– w celu przestrzegania standardów rzetelnego procesu. Bywa bo-
wiem, że prosty fakt obecności obserwatora zmienia nieco przebieg 
rozprawy i wpływa na zachowanie stron i sądu.

Obserwacje prowadzone przez Helsińską Fundację 
Praw Człowieka

Właściwie wszystkie opisane rodzaje obserwacji były lub są wyko-
rzystywane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Fundacja an-
gażuje się w wielu sprawach w obserwację ad hoc, na wniosek klienta, 
prowadzi w różnych okresach obserwację tematyczną (np. procesów 
przeciwko policji, spraw przeciwko mediom), wreszcie organizuje ob-
serwację systemową (opisany niżej program Courtwatch – „Obserwator 
sądu”). Bazując na swoich doświadczeniach i opracowanym progra-
mie treningowym uczymy także metod i technik obserwacji w wie-
lu krajach świata oraz doradzamy, jak takie projekty przeprowadzać 
(m.in. kraje Azji Środkowej – Kazachstan, Kirgistan, kraje Kaukazu 
– Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, kraje bałkańskie – Macedonia, Bośnia 
i Hercegowina).

Program „Courtwatch  
– obserwator sądu”

Maria Ejchart1

Założenia programu
Od 1993 r. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach pro-

gramów prawnych przyglądamy się merytorycznej pracy sądów. Ob-
serwujemy wybrane przez nas procesy, dotyczące konkretnych spraw 

1  Prawniczka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, koordynatorka programu 
„Courtwatch – obserwator sądu” i Kliniki Prawa „Niewinność”.
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zgłoszonych do Fundacji. Z tych doświadczeń wynikła potrzeba sy-
stematycznego obserwowania pracy sądów. Z zasady jawności postę-
powań sądowych wynika nasze prawo do przyglądania się temu, czy 
sądy wydają sprawiedliwe wyroki, ale też temu, w jaki sposób pracu-
ją. Dlatego stworzyliśmy program, którego celem jest obserwowanie 
pracy sądów w Polsce. Program nazwaliśmy „Courtwatch – obserwator 
sądu”. Rozpoczął on swoją działalność w październiku 2004 r.

W ramach programu obserwowaliśmy sposób funkcjonowania 
polskich sądów. Przyglądaliśmy się postępowaniu sędziów w sa-
lach sądowych i stosunkowi urzędników sądowych w sekretariatach 
do klientów. Przyglądaliśmy się również temu, jak sądy wyglądają. 
Nie interesował nas zatem przedmiot konkretnych rozpraw. Nikt 
z uczestników obserwowanych rozpraw sądowych nie był klientem 
naszej Fundacji. Nie badaliśmy prawidłowości merytorycznych roz-
strzygnięć. Obserwowaliśmy wyłącznie sposób, w jaki sądy sądzą i jak 
organizują swoją pracę. Monitorowaliśmy, na ile poszczególne sądy 
i sędziowie zapewniają swoim klientom korzystanie z prawa do rzetel-
nego procesu sądowego.

Szczególnie interesowały nas takie aspekty, jak dostępność do sądu, 
kultura prowadzenia rozpraw, korzystanie z jawności rozpraw, dba-
łość o wykonywanie prawomocnych orzeczeń oraz jakość obsługi in-
teresantów przez urzędników i innych pracowników sądowych. Przy-
glądaliśmy się zatem sądom od strony formalnej, badając, czy sądy 
i sędziowie są przygotowani do sprawowania swojej funkcji. Badanie 
obejmowało zarówno dostępność do sądu rozumianą jako możliwość 
korzystania z zasady jawności postępowań sądowych, jak i w znacze-
niu dosłownym, czyli np. przystosowania gmachów sądów dla osób 
niepełnosprawnych, sposób, w jaki sąd jest zorganizowany, czy jest 
„przyjazny” dla klientów, jak i kulturę sądzenia czyli to, jak sędziowie 
sądzą, czy są „gospodarzami” rozpraw i jak je organizują.

Chcieliśmy też pokazać, jak można w praktyce interesować się funk-
cjonowaniem sądów, że można to robić i trzeba, ponieważ podmiotem 
mogącym korzystać z zasady jawności postępowania sądowego jest 
każdy obywatel. Naszym celem było również pokazanie sędziom, że 
w sali rozpraw nie tylko w medialnie głośnych sprawach może poja-
wić się ktoś, kto nie jest ani osobiście, ani rodzinnie, ani towarzysko 
zainteresowany wynikiem sprawy, a jedynie chce „patrzeć sędziom na 
ręce”, interesuje się ich pracą. 
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Szczególnie jednak należy podkreślić, że byliśmy zainteresowani 
zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi aspektami pracy sądów 
i zachowań sędziów oraz urzędników sądowych. Zwracaliśmy uwagę 
na rzeczy, które można czasem w prosty sposób poprawić tak, aby sąd 
lepiej funkcjonował, a także, aby pokazywać innym sądom pozytywne 
przykłady i pomysły. Celem Programu Courtwatch – obserwator sądu 
było stworzenie zapisu jednego dnia pracy sądu. Obserwatorzy spę-
dzali bowiem cały dzień w jednej sądowej sali. 

Kwestionariusz
Podstawą obserwacji był kwestionariusz (załączony poniżej), który 

opracowali prof. Andrzej Rzepliński i prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. Kwestionariusz zawierał 32 punkty i składał się z dwóch 
części: pierwsza była opisem wyglądu gmachu sądu, wejścia do sądu, 
parteru, sekretariatów wydziałów i wywieszonych wokand na drzwiach 
sal sądowych, druga – zawierała relację z przebiegu rozpraw. Wybór sali 
rozpraw w dniu obserwacji oparty był na kryterium alfabetycznym na-
zwiska sędziego przewodniczącego danej sesji (jeśli danego dnia toczyły 
się sprawy w kilku salach, to obserwatorzy wybierali rozprawę tego sę-
dziego, którego nazwisko było pierwsze według alfabetu). Taki sposób 
wyboru sędziego opracowaliśmy w celu maksymalnego zobiektywizo-
wania naszych relacji, żeby uniknąć sytuacji, w której obserwator wybie-
ra najciekawsze, np. tematycznie, dla niego rozprawy. 

Druga część kwestionariusza dotyczyła opisu zdarzeń przed salą 
rozpraw, opisu wybranej sali, jej nagłośnienia, sposobu wywoływania 
kolejnych spraw z wokandy, czasu rozpoczęcia rozpraw, sposobu ich 
protokołowania oraz opisu innych wydarzeń z sali rozpraw wartych 
odnotowania.

Następnie, w zależności od rodzaju obserwowanych spraw (cywil-
nych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
gospodarczych, rejestrowych, wykonawczych, administracyjnych, kar-
nych i dotyczących nieletnich), obserwatorzy opisywali strony (uczest-
ników) postępowania. Zwracali uwagę, czy byli oni obecni na rozpra-
wie, a jeśli nie, to czy sąd otrzymał usprawiedliwienie ich nieobecności, 
czy byli aktywni, czy znali sprawę, jakie było ich zachowanie oraz ich 
relacje z sędzią. Obserwacje z ław dla publiczności dotyczyły wszyst-
kich głównych „aktorów” sprawy, a zatem nie tylko sędziego (-ów), 
ale i ławników, prokuratora, obrońcy (-ów) oraz pełnomocnika (-ów). 



197

Część VIII. Sądy a organizacje pozarządowe

Obserwowano ich zainteresowanie przebiegiem rozprawy, znajomość 
stanów faktycznych spraw i zawartości akt sądowych, przygotowanie 
do rozprawy. Obserwatorzy rejestrowali również to, czy sędzia dbał 
o „równość broni” stron procesowych, czy informował uczestników 
o ich prawach i obowiązkach procesowych, czy pozwalał im się swo-
bodnie wypowiedzieć. 

Kwestionariusz zawierał również zagadnienia dotyczące świad-
ków, biegłych, publiczności i dziennikarzy oraz dotyczące kultury roz-
prawy i zachowania sędziego oraz ławników. Obserwatorzy mieli tak-
że podać godziny, o których sędzia zaczął i skończył sądzić danego 
dnia i informację, jak zakończyła się rozprawa w danej sprawie. Ostat-
ni punkt kwestionariusza odnosił się do ewentualnych uwag sędziego 
względem obserwatora. 

Obserwatorzy
Przeszkoliliśmy 200 wolontariuszy – przyszłych obserwatorów. 

Każdy z nich miał ze sobą wystawione przez Helsińską Fundację 
Praw Człowieka upoważnienie, zaświadczające, że obserwacji doko-
nuje w ramach programu. Obserwatorami byli zarówno studenci, jak 
i absolwenci i uczestnicy Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Funda-
cji Praw Człowieka. Obserwatorzy byli najbardziej obiektywną pub-
licznością rozprawy, ponieważ nie interesowała ich ani merytoryczna 
strona sądowych sporów i spraw, ani ich potencjalna sensacyjność.

W wyniku przeprowadzonych obserwacji na podstawie kwestiona-
riusza, obserwatorzy przygotowali ponad 120 relacji, w których opisali 
przebieg ponad 650 rozpraw sądowych. 

Wybrane wnioski
Publiczność. Z relacji naszych obserwatorów wynika, że publiczność 

rzadko uczestniczy w rozprawach. Podczas około 10% rozpraw obser-
watorzy zanotowali obecność osób trzecich na sali rozpraw. Zdarzało 
się, że sale rozpraw nie były przystosowane do obecności publiczności. 
Na żadnej z rozpraw obserwatorzy nie odnotowali obecności publiczno-
ści niezwiązanej ze sprawą. W niecałym 1% spraw rozprawom przyglą-
dali się praktykanci sądowi, studenci lub aplikanci sądowi. Obserwato-
rzy zwracali również uwagę na to, że sędziowie nie byli przyzwyczajeni 
do obecności na sali rozpraw osób niezwiązanych ze sprawą i nie wie-
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dzieli, jak je traktować. Nasze obserwacje wykazały, że rzadko w sposób 
aktywny korzystamy z jawności postępowań sądowych. Wskazuje na to 
niewielki procent rozpraw (spośród obserwowanych), które odbyły się 
z udziałem publiczności, jak również nieprzyzwyczajenie sędziów do 
prowadzenia spraw w obecności publiczności. 

Swoboda wypowiedzi. W żadnej z obserwowanych spraw obserwa-
torzy nie mieli zastrzeżeń do swobody wypowiedzi uczestników postę-
powania. Wręcz opisywali sytuacje, w których sędziowie dostosowywa-
li sposób przesłuchiwania do możliwości osób przesłuchiwanych. 

Kultura sądzenia. Kulturą sądzenia nazwaliśmy to, jak sędziowie 
zachowują się na sali rozpraw, jak organizują pracę, czy są „gospoda-
rzami rozpraw”.

Należy podkreślić, że w bardzo niewielu przypadkach (poniżej 1%) 
obserwatorzy opisali zmianę zachowania sędziego (składu sędziow-
skiego) po otrzymaniu informacji, że na sali znajduje się obserwator 
z ramienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z reguły sędziowie 
nie zwracali uwagi na naszych obserwatorów i ich zachowanie z tego 
powodu nie zmieniało się. Obserwatorzy najczęściej oceniali pozytyw-
nie zachowanie sędziów, zwracali uwagę na dobrą znajomość akt spra-
wy i orientację w problematyce, której sprawa dotyczyła. Przedmiotem 
obserwacji była również umiejętność panowania przez sędziego nad 
przebiegiem rozprawy oraz organizacja pracy. Zdarzały się jednak ne-
gatywne oceny pracy bądź zachowania sędziów. Obserwatorzy mieli 
zastrzeżenia do nieodpowiedniego zachowania sędziów. Obserwatorzy 
odnotowywali również sytuacje, w których sędziowie zachowywali się 
lub wyrażali w sposób niezrozumiały dla stron lub świadków, niejed-
nokrotnie niedoświadczonych i nieznających procedury ani zwyczajów. 
Jednak obserwatorzy opisywali również zachowania sędziów dostoso-
wane do wieku i możliwości rozumienia uczestników postępowania, 
na prowadzenie rozprawy w sposób dla nich przystępny.

Kultura sądzenia, czyli to, w jaki sposób sędziowie sądzą, jak „rzą-
dzą” postępowaniem, w jaki sposób odnoszą się do jego uczestników, 
jest kryterium, które może podlegać naszej (obserwatorów) ocenie. 

Ławnicy. Praca ławników była zazwyczaj oceniana negatywnie 
przez naszych obserwatorów, którzy zwracali uwagę na ich nikłe za-
angażowanie w przebieg rozpraw i brak aktywności. W kilku jedynie 
przypadkach ławnicy zadali osobom przesłuchiwanym pytanie. Nie-
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kiedy ławnicy zachowywali się niestosownie. Z naszych obserwacji 
wynikało, że ławnicy nie wypełniają dobrze swojej roli.

Reakcja sędziego na obserwatora. W blisko połowie relacji ob-
serwatorzy nie odnotowali żadnych uwag sądu pod swoim adresem. 
W pozostałych relacjach znalazły się uwagi względem obserwatorów, 
szczegółowe pytania sądu, skąd są obserwatorzy, czy reprezentują ja-
kąś organizację. W niektórych relacjach obserwatorzy zanotowali także 
pewne zmiany w sposobie zachowania sądu po ujawnieniu, że obser-
wator reprezentuje Helsińską Fundację Praw Człowieka. W niektórych 
relacjach obserwatorzy wyraźnie wskazywali na zainteresowanie sądu, 
jaką organizację obserwatorzy reprezentują. W kilku relacjach obser-
watorzy zauważyli, że sędziowie znają program Courtwatch.

Raport. Z zebranych relacji opracowywany jest raport, który zo-
stanie opublikowany również na stronach internetowych Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. 

ZAŁĄCZNIK: KWESTIONARIUSZ

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11, 00–018 Warszawa, tel. (+48 22) 556 44 40
Kontakt: Maria Ejchart M.Ejchart@hfhrpol.waw.pl 
Agnieszka Demczuk A.Demczuk@hfhrpol.waw.pl

OBSERWATOR SĄDU/COURTWATCH

Kwestionariusz obserwacyjny

Sąd, Wydział, Miasto
Data (dzień i godziny przeprowadzonej obserwacji)

I. Obserwacja gmachu Sądu
1. Opis gmachu Sądu. Gdzie mieści się budynek Sądu, jakie instytucje 

mieszczą się w tym budynku, czy tylko np. sąd rejonowy, czy także sąd okrę-
gowy. Krótki opis wyglądu budynku z zewnątrz. Czy wejście jest przystoso-
wane dla niepełnosprawnych. Proszę dołączyć zdjęcie widoku sądu, jeśli to 
możliwe – aparatem cyfrowym.

2. Opis wejścia do Sądu. Czy przy wejściu do Sądu znajduje się bram-
ka elektroniczna. Czy nadzór nad wejściem sprawują policjanci sądowi, czy 
strażnicy. Sposób kontroli wchodzących, jak wglądają i zachowują się funkcjo-
nariusze. Ilu klientów weszło razem z obserwatorem do sądu.
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3. Opis parteru gmachu Sądu. Co tam się znajduje. Czy jest tablica 
informacyjna, jaka jest wartość informacji zamieszczonych na tablicy z per-
spektywy prostego człowieka. Gdzie znajduje się biuro podawcze i kasa. Czy 
jest kiosk z literaturą prawniczą, kiosk bufetowy/bufet, szatnia, toalety. Czy 
jest czysto.

4. Sekretariaty wydziałów. Czy jest informacja jak do nich trafić. Pro-
szę dowiedzieć się, gdzie można przeglądać akta.

5. Wokandy na drzwiach sal sądowych. Na ilu drzwiach sal sądowych 
wisiały wokandy. Proszę przepisać tę, która dotyczy rozprawy później obser-
wowanej, albo wziąć ją z sekretariatu wydziału. W razie wątpliwości proszę 
powołać się na ustawę z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
Nr 112, poz.1198).

II. Opis przebiegu wybranej rozprawy
6. Wybór wokandy danego sędziego w danym dniu. Jeżeli w są-

dzie toczą się tego dnia sprawy w kilku salach, wyboru rozprawy dokonujemy 
według następujących kryteriów: 1) jeżeli wszyscy sędziowie orzekający tego 
dnia w sprawach są sędziami sądu rejonowego – wybieramy rozprawy tego/
tej, którego/której nazwisko jest pierwsze wg alfabetu, chyba że taki sędzia są-
dzi akurat wyłącznie jedną sprawę, która zaczęła się już wcześniej, 2) wybie-
ramy salę sądową kolejnego sędziego wg alfabetu.

7. Przed salą rozpraw. Co dzieje się przed salą rozpraw, kto z kim rozma-
wia, czy są ławki, na których oczekujący mogą usiąść.

8. Opis sali rozpraw. Powierzchnia, okna, stan mebli sali sądowej – sto-
łu sędziowskiego. Ile tomów akt się na nim znajduje, czy jest czysto. Ile jest 
miejsc dla publiczności.

9. Nagłośnienie sali. Czy z ław dla publiczności słychać to, co mówi sędzia 
oraz inni uczestnicy rozprawy, czy strony sprawiają wrażenie, że się słyszą.

10. Sposób wywoływania kolejnych spraw. Sekretarka, woźny, ina-
czej.

11. Czas rozpoczęcia rozprawy. Czy pierwsza oraz kolejne rozprawy 
zaczęły się punktualnie, ile było opóźnienia i z jakiego powodu. Jeżeli spóźniła 
się któraś z wezwanych stron bądź pełnomocnicy, świadkowie, biegli – jaka 
była reakcja sądu.

12. Sposób protokołowania rozprawy. Czy protokolant/tka protokoło-
wał/a ręcznie, na maszynie czy na komputerze (czy sąd widzi monitor). Czy 
przebieg rozprawy zapisany został na taśmie, czy przewodniczący składu dyk-
tował, czy dyktando sędziego oddawało przebieg rozprawy, czy wokół protoko-
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łowania były w czasie poszczególnych spraw jakieś spory, czy któraś ze stron 
lub uczestników składała oświadczenia do protokołu lub wnosiła o sprostowa-
nie protokołu.

13. Inne wydarzenia z sali rozpraw warte odnotowania

II.1. Strony procesowe/ uczestnicy postępowania sądowego
II.1.1. Sprawy cywilne, rodzinne, z zakresu prawa pracy,  
gospodarcze, rejestrowe itp.

14. Powód, pozwany, uczestnik. Ilu było powodów, pozwanych, uczest-
ników. Proszę zaznaczyć, czy wszyscy byli obecni.

15. Pełnomocnik. Ilu było pełnomocników. Czy występuje substytut peł-
nomocnika. Kogo reprezentowali. Proszę zaznaczyć, jeżeli jeden pełnomocnik 
reprezentował więcej niż jednego uczestnika, lub jeżeli jeden uczestnik był re-
prezentowany przez więcej niż jednego pełnomocnika. Czy był to pełnomocnik 
z wyboru czy z urzędu. Proszę ocenić jego aktywność, czy zadawał świadkom 
i stronom pytania, czy zgłaszał wnioski dowodowe lub np. wnioski o zabezpie-
czenie powództwa, czy widać, że dobrze orientuje się, o co chodzi w sprawie.

II.1.2. Sprawy karne i nieletnich
16. Oskarżony. Ilu było oskarżonych, jak zostali doprowadzeni, czy oskar-

żeni mogli się przywitać z rodziną, gdzie zostali rozkuci tymczasowo areszto-
wani.

17. Obrońca. Ilu było obrońców (czy występuje substytut adwokata usta-
nowionego w sprawie). Proszę zaznaczyć, jeżeli jeden adwokat bronił więcej 
niż jednego oskarżonego, lub jeżeli jednego oskarżonego bronił więcej niż jeden 
adwokat. Czy był to obrońca z wyboru, czy z urzędu. Proszę ocenić aktywność 
obrońcy, czy zadawał świadkom pytania, czy wnosił o uchylanie pytań proku-
ratora, czy zgłaszał wnioski dowodowe oraz wnioski o uchylenie środków za-
pobiegawczych, czy widać, że dobrze orientuje się, o co chodzi w sprawie, czy 
konsultuje się z oskarżonym w czasie rozprawy.

18. Oskarżyciel posiłkowy. Czy występował sam, czy z pełnomocni-
kiem. Czy występuje substytut pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

19. Prokurator. Czy robi wrażenie, że zna daną sprawę. Czy w czasie jej 
trwania robił coś innego, np. czytał gazetę. Proszę ocenić jego aktywność we-
dług kryteriów stosowanych wobec obrońców.

20. Inne strony postępowania – przedstawiciel społeczny.
21. Relacje między prokuratorem a sędzią. Czy np. prokurator przed 

wywołaniem sprawy był już w sali sądu. Jakie były relacje pomiędzy sędzią 
a prokuratorem?
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II.2. Pytania wspólne dla wszystkich typów spraw
22. Świadkowie. Czy zostali wezwani świadkowie/świadek. Czy któ-

ryś z wezwanych świadków nie stawił się i dlaczego. Jaką decyzję podjął sąd 
w stosunku do takiego świadka. Czy sędzia przyjął przyrzeczenie.

23. Biegli. Czy zostali wezwani biegli/biegły. Czy któryś z wezwanych 
biegłych nie stawił się i dlaczego. Jaką decyzję podjął sąd w stosunku do takie-
go biegłego. Czy sędzia przyjął przyrzeczenie.

24. Publiczność. Ile osób siedziało w ławach dla publiczności.
25. Dziennikarze. Czy na którejś ze spraw pojawili się dziennikarze.
26. Czy osoby przesłuchiwane przez sąd mogły się swobodnie 

wypowiedzieć w pierwszej fazie i podczas odpowiadania na zadane 
pytania?

27. Czy przed odczytaniem aktu oskarżenia ktoś składał wnioski, 
jeżeli tak, to kto je składał i czego dotyczyły?

II.3. Kultura rozprawy
28. Sędzia. Czy sędzia „panuje” nad przebiegiem rozprawy i zachowania-

mi obrońców/pełnomocników i stron. Czy jest „gospodarzem” rozprawy. Pro-
szę zanotować charakterystyczne zwroty czy wypowiedzi sędziego. Czy sędzia 
sprawia wrażenie, że przeczytał akta sprawy. Jak zareagował na obserwatora, 
czy coś zmieniło się w jego zachowaniu. 

29. Ławnicy. Zachowanie ławników – jeżeli występują, proszę podać ich 
orientacyjny wiek. Czy zadali jakieś pytanie. Jeżeli tak, to czy pytania były 
sensowne. Czy któryś z nich spał. Czy byli ławnicy zapasowi.

30. Pomiędzy stronami. W razie ewentualnych utarczek słownych po-
między stronami, także prokuratorem a obrońcą – proszę zanotować ich treść.

II.4. Zakończenie rozprawy
31. Czym zakończyła się rozprawa w danej sprawie. Czy: przerwa 

– do jakiego dnia. Odroczenie – do jakiego dnia. Zawieszenie. Wyrok.
32. Harmonogram z wokandy. Czy dana sprawa toczyła się zgodnie 

z harmonogramem.

O której godzinie sąd skończył sądzić w danej sali.

Uwagi sędziego względem obserwatora.
Data i miejsce przeprowadzonej obserwacji
Imi i nazwisko obserwatora:
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Monitoring wyborów sędziów – nowe 
zadanie dla organizacij pozarządowych 

Łukasz Bojarski1

„W Polsce dyskutuje się o kandydatach na wiele stanowisk pań-
stwowych, natomiast, jak dotąd, nie utrwaliła się tradycja publicznych 
debat o kandydatach na stanowiska sędziowskie. Warto to zmienić. 
Sądy – trzecia władza – odgrywają w demokratycznym państwie pra-
wa rolę fundamentalną i dlatego ważne jest to, kim są sędziowie. Pro-
ces ich wyboru powinien być transparentny i dawać możliwość zabra-
nia głosu różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym 
oraz korporacjom prawniczym, radom wydziałów prawa i innym za-
interesowanym instytucjom” 2. 

Projekt „Obywatelski monitoring kandydatów na 
sędziów”

W 2006 r. trzy organizacje pozarządowe – Fundacja im. Stefana Ba-
torego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Sekcja Polska Międzyna-
rodowej Komisji Prawników – postanowiły rozpocząć projekt „Oby-
watelski monitoring kandydatów na sędziów”3. Jego celem jest udział 
społeczeństwa obywatelskiego w debacie na temat kandydatów na 
stanowiska sędziowskie w sądach i trybunałach najwyższych instan-
cji: Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Trybunale Stanu, 
Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Europejskim Trybunale Praw 
Człowieka w Strasburgu oraz Europejskim Trybunale Sprawiedliwości 
w Luksemburgu. 

1  Koordynator prac Zespołu „Sprawny sąd”. Koordynator programu „Dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości” w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

2  Cyt. za: „Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów – informacja o projek-
cie”, 4.10.2006 r.

3  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.monito-
ringsedziow.org.pl/ Koordynatorami programu byli: prof. Z. Lasocik z Sekcji Polskiej Mię-
dzynarodowej Komisji Prawników, G. Wiaderek z Fundacji im. Stefana Batorego i Ł. Bo-
jarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
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Rozpoczęliśmy od monitorowania wyborów sędziów do Trybu-
nału Konstytucyjnego w latach 2006–20071. Naszym celem było i jest 
włączenie społeczeństwa obywatelskiego w proces wyboru sędziów. 
Postanowiliśmy to osiągnąć poprzez wypracowanie rozwiązań mode-
lowych, które pozwolą przedstawicielom społeczeństwa wziąć udział 
w publicznej debacie o kandydatach. Powinna ona, naszym zdaniem, 
odbywać się na podstawie ogólnie dostępnych informacji i obiektyw-
nych kryteriów oceny. Mamy nadzieję, że rozpoczęty program będzie 
kontynuowany i że uda się wprowadzenie na stałe do polskiej prakty-
ki elementu udziału organizacji społecznych w debacie nad kandyda-
tami na stanowiska sędziowskie. 

Warto podkreślić, że dla obywateli jest ogromnie ważne, kim są i ja-
kie mają przygotowanie sędziowie orzekający w Trybunale Konstytu-
cyjnym. Zasiadają oni w Trybunale w celu ochrony praw i wolności 
obywatelskich, naszych praw. W celu kontrolowania, w naszym imie-
niu, władzy ustawodawczej i wykonawczej, by przez brak roztrop-
ności lub instrumentalne traktowanie prawa nie naruszała ona praw 
gwarantowanych konstytucyjnie. Obywatele mają też prawo wiedzieć, 
jakimi kompetencjami charakteryzują się sędziowie sprawujący ten 
mandat za publiczne pieniądze przez 9 lat. 

Kampanie wyborcze i wybory do organów władzy ustawodawczej, 
wybieranie przedstawicieli władzy wykonawczej oraz późniejsze dzia-
łania tych władz są monitorowane na bieżąco zwłaszcza przez media, 
ale także wyspecjalizowane przez organizacje pozarządowe (głównie 
tzw. watch-dog czyli organizacje strażnicze). Działanie i orzecznictwo 
władzy sądowniczej, w tym Trybunału Konstytucyjnego, także podlega 
ocenie. Jednak sam proces wyboru sędziów do Trybunału nie wzbudzał 
jak dotąd szerszego zainteresowania. Naszym zdaniem niesłusznie.

Działania podjęte w ramach projektu
Analiza prawa. Projekt rozpoczęliśmy od szczegółowej analizy pra-

wa i procedury wyboru sędziów Trybunału, opracowania kalendarium 
wyborów oraz zaplanowania naszego udziału w procedurze wyboru2. 

1  Monitoring wyborów w 2006 r. podsumowano wydaniem raportu: „Obywatelski 
monitoring kandydatów na sędziów. Raport”, Warszawa 2007.

2  Zob. P. Radziewicz, Zasady i procedura wyboru sędziów polskiego trybunału kon-
stytucyjnego, dokument jest dostępny na stronie internetowej projektu www.monito-
ringsedziow.org.pl.
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Ankieta dla kandydata na sędziego. Opracowano dokument „Py-
tania do kwestionariusza osobowego kandydata na sędziego”1. Ankie-
tę rozesłano do kandydatów na sędziów z prośbą o jej wypełnienie. 

Profile kandydatów na sędziów. Kiedy organy Sejmu ogłaszały ofi-
cjalne kandydatury, specjalnie stworzony zespół analityków przystę-
pował do opracowania tzw. profilu kandydata – informacji o kandyda-
cie opartej na dostępnych danych a dotyczącej kwalifikacji kandydata, 
w tym publikacji oraz doświadczenia orzeczniczego2. 

Kontakty z kandydatami na sędziów. W trakcie projektu starali-
śmy się skontaktować ze wszystkimi zgłoszonymi kandydatami wy-
korzystując wszelkie możliwości oficjalnego kontaktu. Kontakt miał 
na celu przedstawienie projektu i jego celów, prośbę o spełnienie ocze-
kiwań projektu dotyczących zbierania informacji o kandydatach oraz 
uczestnictwa w „wysłuchaniu publicznym”.

 „Publiczne wysłuchanie”. W ramach projektu planowaliśmy zor-
ganizowanie tzw. „wysłuchań publicznych” czyli spotkań kandydatów 
na sędziów z przedstawicielami środowisk prawniczych i mediów. 
Z dwóch zaplanowanych spotkań odbyło się jedno, na którym pojawił 
się tylko jeden kandydat. Spotkanie poprowadziła prezeska Stowarzy-
szenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędzia Teresa Romer. 

Monitoring procedur parlamentarnych. Na bieżąco monitorowali-
śmy wszystkie procedury parlamentarne dotyczące wyborów. Kiero-
waliśmy pisma i zapytania do organów Sejmu i klubów parlamentar-
nych. Monitorowaliśmy przebieg odpowiednich posiedzeń Sejmowej 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Informacja o programie, promocja, kontakty z mediami. Zorgani-
zowaliśmy konferencję prasową rozpoczynającą projekt (podczas kon-
ferencji ideę monitoringu poparł zaproszony przez nas prof. Andrzej 
Zoll) oraz na bieżąco informowaliśmy agencje prasowe i media o prze-
biegu projektu. W trakcie trwania projektu stworzono także stronę in-
ternetową.

Raport. Pierwszy etap projektu zakończył się opracowaniem rapor-
tu podsumowującego działanie programu oraz formułującego wnioski 

1  Na podstawie wskazówek koordynatorów projektu stworzył go dr P. Radziewicz, do-
kument jest dostępny na stronie internetowej projektu www.monitoringsedziow.org.pl.

2  Opracowane profile oraz część informacji pochodzących od kandydatów została 
umieszczona w Internecie na stronie projektu. 
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i rekomendacje dotyczące zmian prawa i praktyki jego stosowania 
w przyszłości. 

Wnioski z projektu
Przeprowadzony monitoring wyborów sędziów Trybunału Kon-

stytucyjnego ujawnił wiele problemów – zarówno w sferze prawa, 
praktyki jego stosowania, jak i zwyczajów parlamentarnych. Do pod-
stawowych dylematów należy brak w Polsce tradycji poważnej de-
baty publicznej nad kandydatami na sędziów (zarówno w ramach in-
stytucji państwa, jak i poza nimi). De facto nie ma na taką debatę ani 
czasu, ani możliwości, z powodu zbyt krótkich terminów określonych 
prawem i praktyką jego stosowania. Krótkie terminy powodują także, 
że rzeczywista transparentność procesu wyborów jest znacznie ograni-
czona (choć post factum wszystko jest jawne i dostępne, to jednak tem-
po prac parlamentarnych powoduje, że zainteresowane podmioty nie 
mają czasu i możliwości reagować na bieżąco).

Innym z ujawnionych problemów jest proponowanie przez wnio-
skodawców kandydatów o kompetencjach (czy innych cechach) bu-
dzących poważne wątpliwości. Z kolei z powodu wspomnianego 
powyżej braku czasu sylwetki tych kandydatów nie są dokładnie 
sprawdzane. Doprowadziło to m.in. do żenującego spektaklu – Pre-
zydent zwlekał z zaprzysiężeniem wybranej sędzi Trybunału, a kiedy 
to wreszcie nastąpiło, świeżo zaprzysiężona sędzia zrezygnowała ze 
sprawowania funkcji.

Fakt, iż nie ma w Polsce tradycji debaty nad kandydatami, powo-
duje także brak otwarcia części kandydatów na społeczny monitoring, 
czy czasem wręcz niezrozumienie roli społeczeństwa obywatelskiego 
w debacie nad istotnymi zagadnieniami demokratycznego państwa. 
Większość kandydatów przekazała Zespołowi prowadzącemu projekt 
informacje na swój temat, zdarzył się jednak także przypadek odmo-
wy i niezrozumienia roli organizacji pozarządowych w debacie na te-
mat kandydatów na sędziów. 

Rekomendacje projektu
Wymieńmy kilka najważniejszych rekomendacji. Ustawodawca 

powinien dokładnie zaplanować proces zgłaszania i wybierania kan-
dydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, aby 
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umożliwić debatę publiczną nad kandydaturami (debatę parlamen-
tarną, jak i pozaparlamentarną prowadzoną przez społeczeństwo oby-
watelskie). Najlepszym sposobem byłoby określenie takich terminów 
w ramach procesu wyboru sędziów Trybunału, by debata była możli-
wa i nie była uzależniona od dobrej woli ustawodawcy, ale by wynika-
ła wprost z przepisów prawa (cały proces wyboru powinien trwać dłu-
żej niż dotychczas – w sumie kilka miesięcy od zgłoszenia kandydata 
do wyboru sędziego). 

Ustawodawca powinien zaplanować proces wyborów tak, aby 
umożliwić dokładne, a nie powierzchowne, poznanie kandydatów 
i ich kompetencji przed głosowaniem. Publiczna informacja o kandy-
datach powinna być znacznie szersza niż obecnie (krótka notka przed-
stawiająca w skrócie karierę zawodową) i obejmować co najmniej roz-
budowane curriculum vitae przygotowane przez kandydata oraz listę 
wszystkich publikacji kandydata. Ustawodawca powinien rozważyć 
opracowanie kwestionariusza dla kandydata na sędziego zawierają-
cego pytania o różne istotne informacje z punktu widzenia pełnienia 
funkcji sędziego Trybunału. Pytania o m.in. wcześniejsze doświadcze-
nia w zakresie „problematyki konstytucyjnej”, sprawowane funkcje 
publiczne, zaangażowanie polityczne, ale także pytania o karalność 
i postępowania toczące się przeciwko kandydatowi oraz o stan zdro-
wia kandydata. 

Organy Sejmu powinny być otwarte (oczywiście przy poszanowa-
niu ich niezależności i autonomii ich decyzji) na współpracę ze śro-
dowiskami prawniczymi (środowiskami naukowymi, m.in.: rady wy-
działów prawa, Instytut Nauk Prawnych PAN, oraz środowiskami 
zawodowymi, m.in.: korporacje adwokatów, notariuszy, radców praw-
nych, Krajowa Rada Sądownictwa, Stowarzyszenie Sędziów Polskich 
„Iustitia”). Jednym z możliwych rozwiązań jest zwracanie się przez 
organy Sejmu do wybranych prawniczych środowisk naukowych i za-
wodowych z prośbą o przedstawienie listy ewentualnych kandyda-
tów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego (osób wyróżniających się 
w tych środowiskach wiedzą prawniczą i autorytetem naukowym, czy 
zawodowym). Środowiska prawnicze mogłyby także, na wniosek or-
ganów Sejmu, wydawać opinie i oceny kwalifikacji zawodowych kan-
dydatów proponowanych przez wnioskodawców (pod kątem wyróż-
niania się przez nich wiedzą prawniczą, doświadczenia zawodowego 
oraz ich kwalifikacji etycznych). Opinia taka oczywiście nie byłaby 
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wiążąca, umożliwiałaby natomiast zapoznanie się przez posłów z po-
glądami specjalistów. 

Warto także wprowadzić praktykę zapraszania przedstawicieli za-
interesowanych środowisk prawniczych na posiedzenia Sejmowej Ko-
misji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, których przedmiotem jest 
ocena kandydatów na sędziów. Ważne jest, żeby środowiska praw-
nicze, wyspecjalizowane organizacje pozarządowe oraz media brały 
udział w debacie publicznej na temat kandydatów na sędziów. Może 
się to odbywać poprzez organizowanie spotkań z kandydatami po to, 
by poznać ich poglądy na zagadnienia konstytucyjne (wysłuchania 
publiczne, debaty radiowe, telewizyjne). 

Działania zaplanowane na przyszłość
Projekt monitoringu wyborów sędziów do TK był swego rodzaju 

pilotażem. Opracowany Raport będzie wykorzystywany w dalszych 
pracach planowanych przez organizacje tworzące koalicję ale także, 
mamy nadzieję, przez inne organizacje. Zależy nam na popularyzacji 
idei społecznego monitoringu wyborów sędziów wśród wyspecjalizo-
wanych organizacji pozarządowych w kraju i za granicą, na dzieleniu 
się zdobytymi doświadczeniami z organizacjami społecznymi. 

Rozważamy rozszerzenie monitoringu także na inne sądy. Funda-
cja im. Stefana Batorego zleciła m.in. opracowanie ekspertyz dotyczą-
cych zasad i procedury wyborów sędziów Sądu Najwyższego (oraz 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego) i sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

Projekt spotkał się, co warto podkreślić, z życzliwym przyjęciem 
sędziów. Zarówno sędzia Teresa Romer, prezeska Stowarzyszenia Sę-
dziów Polskich „Iustitia” jak i sędzia Stanisław Dąbrowski, przewod-
niczący Krajowej Rady Sądownictwa, poparli ideę przejrzystości 
wyborów sędziów, debaty publicznej na ten temat i udziału w niej or-
ganizacji pozarządowych.
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Udział Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka w postępowaniu w sprawie 

o uchylenie immunitetu sędziemu
Maria Ejchart1

Klinika Prawa „Niewinność” działa w ramach Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka od 1999 r. Do Kliniki trafiają sprawy osób oskarżonych 
lub skazanych w sprawach karnych, które kwestionują swoją winę. Spo-
śród nich wybieramy te, w których – w naszej ocenie – materiał dowodo-
wy zgromadzony w sprawie nie jest wystarczający do wydania wyroku 
skazującego i sprawdzamy, czy w danym przypadku zostało naruszone 
prawo do sprawiedliwego procesu. Jeżeli uznamy, że w sprawie doszło 
do naruszenia prawa do rzetelnego procesu – poprzez pogwałcenie za-
sady domniemania niewinności albo rozstrzygania wątpliwości na ko-
rzyść oskarżonego – podejmujemy następujące działania: obserwowanie 
procesu, sporządzenie opinii prawnej dla sądu typu amicus curiae zawie-
rającej nasze stanowisko dotyczące sprawy, albo przystąpienie do proce-
su w charakterze przedstawiciela społecznego.

Niedziela, wrzesień 2000 r. Do prywatnego domu sędzi sądu okrę-
gowego w O. przyszli kobieta (B. B.) i mężczyzna (M. S.). Powiedzieli, 
że następnego dnia sędzia ma w referacie sprawę S. G., który nie może 
odbywać kary, bo jest w złym stanie i chce popełnić samobójstwo. Zo-
stał on skazany za spowodowanie wypadku samochodowego, w któ-
rym zginęły dwie osoby. Jedną z nich był syn byłego ławnika tegoż 
sądu okręgowego.

Kobieta (B. B.), była wcześniej skazana na 3 lata pozbawienia wol-
ności za oszustwa, nie przyznała się do żadnego zarzutu (z jedenastu). 
Wykonanie kary było kilkakrotnie odraczane, ponieważ B. B. współ-
pracowała z prokuraturą. Od lipca 2006 r. odbywa ona karę. W kolejnej 
sprawie o oszustwa akt oskarżenia przeciwko niej został już skierowa-
ny do sądu. Tym razem przyznała się do wszystkiego i obciążyła ko-
lejne osoby, którym rzekomo wręczała pieniądze otrzymane od osób, 

1  Prawniczka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, koordynatorka programu 
„Courtwatch – Obserwator sądu” i Kliniki Prawa „Niewinność”.
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którym zobowiązała się coś „załatwić” (renty, pożyczki). Wcześniej 
B. B. była salową w szpitalu, chociaż podawała się za pielęgniarkę. 

Mężczyzna (M. S.) był wcześniej karany za kradzież i składanie fał-
szywych zeznań, od 1974 r. leczył się psychiatrycznie. 

W 2006 r. sędzi postawiono dwa zarzuty dyscyplinarne – pod-
czas wizyty B. B. i M. S. miała udzielać rady, jak uniknąć odbycia kary 
przez S. G. Drugi zarzut dotyczył przyjęcia korzyści majątkowej. W lu-
tym 2007 r. sędzia zgłosiła się do o Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka z prośbą o udzielenie jej pomocy prawnej w związku z wnioskiem 
prokuratora prokuratury okręgowej w O. do zastępcy rzecznika dy-
scyplinarnego sądu apelacyjnego o zezwolenie na pociągnięcie jej do 
odpowiedzialności karnej w związku z podejrzeniem dopuszczenia się 
przez nią dwóch czynów o charakterze korupcyjnym. Sędzia przedsta-
wiła w czasie rozmowy w Fundacji dokumenty sprawy, obok wniosku 
prokuratora dotychczasowe uchwały sądów dyscyplinarnych (dwu-
krotnie sąd apelacyjny wyraził zgodę na pociągnięcie sędzi do odpo-
wiedzialności karnej) oraz zażalenia w tej sprawie, a także złożyła ob-
szerną informację na temat stawianych jej zarzutów. 

Naszym zdaniem zarzuty stawiane sędzi przez oskarżyciela pub-
licznego, ubiegającego się o uchylenie jej immunitetu, nie są nawet nie-
dostatecznie uzasadnione, są zupełnie bezpodstawne w świetle mate-
riału zebranego w sprawie przez prokuratora oraz w trakcie posiedzeń 
w dotychczasowych dwóch postępowaniach przez sądem apelacyjnym 
– sądem dyscyplinarnym. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o przyłą-
czeniu się do postępowania przed Sądem Najwyższym – Sądem Dy-
scyplinarnym w charakterze przedstawiciela społecznego i przedsta-
wieniu Sądowi Najwyższemu opinii prawnej na temat sprawy.

Dnia 17.4.2007 r. Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny, w składzie 
SSN (Sędzia Sądu Najwyższego) Wiesław Kozielewicz – przewodniczą-
cy, SSN Hubert Wrzeszcz – sprawozdawca, SSN Teresa Bielska-Sobkowicz, 
w wyniku zażalenia od postanowienia sądu apelacyjnego rozpoznał 
sprawę sędzi sądu okręgowego w O. Sędzia przewodniczący podkre-
ślił, że w związku ze zgłoszeniem się Fundacji do udziału w postępo-
waniu w charakterze przedstawiciela społecznego pojawiła się wąt-
pliwość natury prawnej, ponieważ postępowanie w sprawie wniosku 
o uchylenie sędziemu immunitetu nie jest postępowaniem dyscypli-
narnym, a takiego dotyczył wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Czło-
wieka. Rzecznik dyscyplinarny (zastępca rzecznika dyscyplinarnego 
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– Grzegorz Salamon) zwrócił uwagę na istnienie podwójnego odesłania 
w przepisach (stosuje się art. 80 § 3 ustawy1 – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, art. 128 tejże ustawy, a dopiero w sprawach nieuregu-
lowanych przepisy Kodeksu postępowania karnego). Postawił pyta-
nie, czy poprzez tego rodzaju podwójne odesłanie można zastosować 
art. 90 KPK dotyczący udziału organizacji społecznej w postępowaniu 
karnym. Instytucja podwójnego odesłania funkcjonuje w prawie, poja-
wia się pytanie, czy można ją zastosować w tym przypadku.

Po przerwie Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny na podstawie art. 90 
§ 3 KPK w zw. z art. 80 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
w zw. z art. 128 tejże ustawy postanowił dopuścić w postępowaniu 
(w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności kar-
nej sędziego) przedstawiciela Fundacji w osobie prof. Andrzeja Rzepliń-
skiego. Uzasadniając swoje stanowisko, Sąd Najwyższy podniósł, że sy-
tuacja jurydyczna dotycząca udziału w postępowaniu przedstawiciela, 
o czym stanowi art. 90 KPK, nie jest klarowna. Nazwanie postępowania 
w sprawie wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu sędziemu po-
stępowaniem dyscyplinarnym (jak we wniosku Fundacji) było błędem. 
Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie sędziego do 
odpowiedzialności karnej toczy się jednak przed sądem dyscyplinar-
nym, zatem stosuje się przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym. Prze-
pisy te nie są kompletne. Problemem jest to, jak należy rozumieć „stosu-
je się odpowiednio”. Istnieją trzy rozwiązania: pierwsze – niestosowanie 
przepisu, drugie – zastosowanie przepisu odpowiednio, z modyfikacją 
jego treści przez sam sąd, trzecie – dosłowne zastosowanie unormowań, 
słowo w słowo. Sąd Najwyższy podkreślił, że należy się zastanowić, 
czy dopuszczenie organizacji społecznej koliduje z istotą postępowania 
o uchylenie sędziemu immunitetu. Zdaniem Sądu nie koliduje, a skoro 
nie, dopuszczalne jest zezwolenie na udział przedstawiciela. Sąd pod-
kreślił, że to pierwszy przypadek zgłoszenia się przedstawiciela spo-
łecznego do takiego postępowania.

Po wystąpieniach stron do głosu dopuszczony został przedstawi-
ciel organizacji – prof. Andrzej Rzepliński. Podkreślił wagę, jaką Fun-
dacja przywiązuje do prestiżu władzy sędziowskiej. Wzmocnieniu 
pozycji sędziów służy również postępowanie dyscyplinarne. Fundacja 
zabiegała, żeby postępowania dyscyplinarne były jawne – to nie jest 
wymierzone przeciwko sędziom, chodzi o zaufanie wobec sędziów. 

1 Przepis nie obowiązuje od 31.8.2007 r.
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Podkreślił wyjątkowość tej sprawy oraz wyjątkowość atmosfery wo-
kół niej. Zauważył, że prokurator nie powinien w ogóle występować 
z wnioskiem w tej sprawie, bo nie było przesłanek do wszczęcia po-
stępowania. Pomawiająca sędziego B. B. współpracowała z prokura-
turą – taki układ jest dozwolony, ale w tej sprawie sytuacja wymknę-
ła się spod kontroli. B. B. nie lubiła sędziów z O., ponieważ została 
przez nich prawomocnie skazana. Nie bała się też kolejnych zarzutów. 
Według prof. Andrzeja Rzeplińskiego w tej sprawie są dowody na to, że 
przestępstwa nie popełniono. 

Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny uchylił uchwałę sądu apela-
cyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasad-
nieniu podkreślił, że zezwolenie na wydanie sędziego do ścigania 
powinno być rozważne i dokonane po wnikliwej ocenie, czy istnieje 
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Szczególnie wte-
dy, gdy materiał dowodowy stanowią pomówienia osób, przeciwko 
którym toczą się postępowania karne. Łatwo pochopnie wydać decy-
zję, a to ma nieodwracalne skutki dla sędziego. Złożenie i rozpoznanie 
takiego wniosku wymaga skrupulatności. Sąd Najwyższy nie podzie-
lił zapatrywania sądu apelacyjnego, że były wystarczające podstawy 
do rozstrzygnięcia. Analiza dowodów głównych – pomówienia B. B. 
i M. S. – nie była wystarczająca. Sąd Najwyższy podzielił również po-
gląd, że dla oceny wiarygodności pomówień ma znaczenie osobowość 
osoby pomawiającej. Obydwoje pomawiający byli karani. Sąd, który 
skazywał B. B., podkreślił, że popełniła ona wiele czynów karalnych, 
że naraziła wiele osób na szkodę. Nie przyznała się do winy, nie wyra-
ziła skruchy, nie żałowała swoich czynów, stosowała groźby, żyła bez 
skrupułów. To obrazuje jej osobowość. Takie okoliczności muszą być 
uwzględnione przy ocenie materiału dowodowego. Sąd Najwyższy 
podkreślił również, że sąd apelacyjny nie wypełnił dotychczasowych 
zaleceń Sądu Najwyższego dotyczących rozpoznawanej sprawy.

Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny ponownie rozpoznał 
sprawę sędziego na dwóch posiedzeniach (w obydwóch uczestniczyli 
przedstawiciele Fundacji Helsińskiej). Dnia 11.10.2007 r. wydał uchwa-
łę odmawiającą zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności kar-
nej sędziego. Sąd Apelacyjny uznał, że materiał dowodowy nie uzasad-
nia dostatecznie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sędziego, 
a istotne rozbieżności w wyjaśnieniach B. B. oraz cechy jej osobowości 
nie pozwalają na uznanie dowodu z jej wyjaśnień za wiarygodny. 
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W wyniku zażalenia złożonego przez prokuratora Prokuratury 
Krajowej (wydział ds. przestępczości zorganizowanej), 24.1.2008 r. 
Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny (w składzie: SSN Andrzej Kapłon 
– przewodniczący, SSN Jadwiga Żywolewska-Ławniczak, SSN Zbigniew 
Korzeniowski) po raz trzeci zajmował się sprawą sędzi Barbary S. Rzecz-
nik dyscyplinarny, sędzia Rafał Kaniok wniósł o nieuwzględnianie za-
żalenia prokuratury, które według niego nie jest zasadne, a zarzuty 
w nim zawarte – bezpodstawne.

Sąd Najwyższy uznał ostatecznie, że nie ma podstaw, by uchylić im-
munitet sędzi. Obecny na posiedzeniu dziennikarz Gazety Wyborczej 
Bogdan Wróblewski napisał (GW z 26.1.2008 r. „Ostrołęcka Ośmiornica: 
Mieli interes, by mówić na sędziów”): „Dlaczego nie ma tu prokurato-
ra? – zapytał w końcu wczoraj sędzia Zbigniew Korzeniowski. I mówił 
o tym, że prawnik, zanim postawiłby zarzut przyjęcia łapówki, zadał-
by sobie pytanie, dlaczego ktoś mówi o niej po pięciu czy sześciu la-
tach? Skonfrontowałby słowa świadków, ludzi karanych, z dokumen-
tami sądowymi, z których nie wynika, żeby sędzia Barbara S., ale też 
inni sędziowie, wydała jakąś korzystną, związaną z łapówką, decyzję 
procesową. Przeciwnie. W sprawie, w której podejrzewana była sędzia 
Barbara S., te decyzje były niekorzystne. Zeznania oszustów SN ocenił 
jako niewiarygodne i interesowne”.

Łapówki nie było – podsumował sędzia Korzeniowski. Uchwała jest 
prawomocna.

Jawność posiedzeń aresztowych
Piotr Kładoczny1

Jednym z najważniejszych praw gwarantowanych przez Europejską 
konwencję praw Człowieka jest prawo do wolności osobistej (art. 5). 
Prawo to może być oczywiście ograniczone przez działania organów 

1  Autor jest dr. nauk prawnych, koordynatorem programu „Działania prawne w in-
teresie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz pracownikiem Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
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państwowych, ale tylko w ściśle przez Konwencję określonych przy-
padkach. Jednym z wyjątków jest określone w art. 5 ust. 1 lit. c) zgodne 
z prawem aresztowanie w celu postawienia przed właściwym orga-
nem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagro-
żonego karą lub, jeśli jest to konieczne, w celu zapobieżenia popełnie-
niu takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu. 
Artykuł 5 ust. 4 Konwencji dodaje ponadto, że: 

„Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowa-
nie, ma prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd 
legalności pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie 
wolności jest niezgodne z prawem”;

oraz przewiduje, że: 
„Każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artyku-

łu zatrzymanie lub aresztowanie, ma prawo do odszkodowania” (art. 5 ust. 5 
Konwencji). 

Europejska konwencja praw Człowieka przeznaczając tak wiele 
miejsca na regulacje dotyczące gwarancji prawa do wolności osobistej, 
czyni to nie bez powodu. Trudno bowiem wyobrazić sobie ważniejsze 
dobro jednostki (poza życiem) niż jej wolność. Jest zatem oczywiste, że 
do orzekania o jej ograniczeniach Europejska konwencja praw Czło-
wieka powołuje sądy, które mają sprawę rozpatrzyć rzetelnie i pub-
licznie (art. 6 ust. 1 Konwencji). Publiczność rozpatrzenia sprawy jest 
przede wszystkim gwarancją społecznej kontroli nad wymiarem spra-
wiedliwości, ale także jednym ze sposobów realizacji prawa obywatela 
do informacji. Prawo do wolności osobistej i publiczność rozpatrzenia 
sprawy „spotykają się” właśnie na posiedzeniach w sprawie zastoso-
wania i przedłużania tymczasowego aresztowania. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, reagując na informacje od 
swoich klientów, od dawna monitoruje stosowanie tymczasowe-
go aresztowania. Zwłaszcza w ostatnim czasie w ramach programu 
„Działania prawne w interesie publicznym” koncentrujemy się m.in. 
na zagadnieniach związanych z prawidłowością stosowania tego naj-
surowszego środka zapobiegawczego. 

Jedną z barier utrudniających obserwację przebiegu posiedzenia 
aresztowego jest brak właściwej regulacji kodeksowej publiczności 
(jawności) tych posiedzeń. Stąd bierze się także rozbieżna praktyka są-
dów w tej materii. W niektórych przypadkach sąd nie pozwalał przed-
stawicielowi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na obserwowanie 
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posiedzeń, a w innych nie widział przeszkód w ich monitorowaniu. 
Nie miało przy tym znaczenia, czy zarzut stawiany oskarżonemu do-
tyczył przestępstw naruszających dobra osobiste pokrzywdzonego 
(np. zgwałcenie, pedofilia), czy też przestępstw skierowanych przeciw 
innym dobrom. Ten brak konsekwencji w postępowaniu sądów należy 
przypisać przede wszystkim treści art. 96 KPK. Stanowi on:

„§ 1. Strony oraz osoby niebędące stronami, jeżeli ma to znaczenie dla 
ochrony ich praw lub interesów, mają prawo wziąć udział w posiedzeniu 
wówczas, gdy ustawa tak stanowi, chyba że ich udział jest obowiązkowy.

§ 2. W pozostałych wypadkach mają one prawo wziąć udział w posiedze-
niu, jeżeli się stawią, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Z tego przepisu część doktryny i judykatury wnosi o niejawności 
posiedzeń. Rozumowanie to popiera się wtedy dodatkowo zasadą nie-
jawności postępowania przygotowawczego. Nie wydaje się to słusz-
ne. Prawidłowe rozumienie tego przepisu zaprezentował w uchwale 
z 25.3.2004 r. Sąd Najwyższy (I KZP 46/03, OSNKW 2004, Nr 4, poz. 39). 
Przyznał w nim, że rzeczywiście nie ma w Kodeksie postępowania 
karnego unormowań regulujących ich jawność:

„co w żadnym wypadku nie oznacza (…), iż są one niejawne, a więc 
niedostępne dla uczestników postępowania i publiczności. Przepisy art. 96 
KPK określają jedynie podmioty (strony, inne osoby), które mają prawo wziąć 
udział w posiedzeniu, a nawet obowiązek udziału, gdy tak ustawa stanowi 
(§ 1), i wówczas należy je o terminie posiedzenia zawiadomić, albo też mają 
prawo wziąć w nim udział o ile stawią się na posiedzenie, o terminie którego 
nie powiadamia się ich (§ 2). Z tych unormowań wynika jednak, że każde po-
siedzenie sądu jest dostępne nie tylko dla stron oraz osób niebędących stro-
nami, określonych w art. 96 § 1 KPK, ale także dla osób postronnych – pub-
liczności, których obecność (…) nie jest wyłączona przez żaden przepis karnej 
ustawy procesowej. (…)

Okazuje się więc, że jawność zewnętrzna – publiczność rozprawy i posiedze-
nia, co do istoty, jest taka sama, jako że są one dostępne zarówno dla stron, jak 
i innych osób, a wyłączenie jawności posiedzenia następować będzie, na podsta-
wie przepisów rozdziału 42 Kodeksu postępowania karnego stosowanych przez 
analogię, w tych samych wypadkach, gdy wyłącza się jawność rozprawy (…)”.

Takie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego pozostaje w całkowitej 
zgodności z art. 45 Konstytucji RP:

„1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawi-
sły sąd.
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2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, 
bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę 
życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany 
jest publicznie”.

Przepis ten co prawda wypowiada się na temat rozpraw, ale jego 
dyspozycja powinna być stosowana analogicznie do posiedzeń.

Wracając do ostatniego cytowanego fragmentu uchwały Sądu Naj-
wyższego zauważyć trzeba, że dopuszczalne jest ograniczenie zasady 
jawności (określonej w art. 355 KPK) posiedzeń na podstawie przepi-
sów określonych w Rozdziale 42 KPK per analogiam. Wyłączenia te do-
tyczą osób niepełnoletnich, osób uzbrojonych oraz osób znajdujących 
się w stanie nielicującym z powagą sądu.

Ponadto zasada publiczności doznaje także innych ograniczeń, 
z których – z punktu widzenia posiedzeń aresztowych – nie wszyst-
kie mają znaczenie. Tak więc obligatoryjnie sąd wyłącza jawność, jeżeli 
mogłaby ona (art. 360 § 1 KPK): wywołać zakłócenie spokoju publicz-
nego, obrażać dobre obyczaje, ujawnić okoliczności, które ze względu 
na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy, naru-
szyć ważny interes prywatny.

Ponadto sąd wyłącza jawność także na żądanie osoby, która złożyła 
wniosek o ściganie (art. 360 § 2 KPK). 

Poza Rozdziałem 42 Kodeksu postępowania karnego znaleźć moż-
na jeszcze inną przesłankę wyłączenia jawności – w razie przesłuchi-
wania świadka co do okoliczności objętych tajemnicą państwową, 
służbową lub związaną z wykonywaniem zawodu lub funkcji (art. 181 
§ 1 KPK).

Fakultatywnie sąd może wyłączyć jawność całości lub części roz-
prawy, jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas prze-
słuchania świadka, który nie ukończył 15 lat (art. 360 § 3 KPK).

Wydaje się jednak, że zastosowanie wyżej opisanych wyłączeń 
od zasady publiczności rozpraw znajduje niewielkie zastosowanie 
w przypadku posiedzeń ze względu na sporadycznie zdarzające się 
rozpatrywanie podczas nich kwestii merytorycznych. Jeżeli jednak 
wystąpiłaby okoliczność pozwalająca na wyłączenie publiczności po-
siedzenia aresztowego, sąd jest zobowiązany (zgodnie z art. 361 § 1 
KPK) zezwolić na obecność na sali tzw. osób zaufania. Stanowią one 
wtedy namiastkę publiczności. Obecność osób zaufania jest niedo-
puszczalna, jeżeli zachodzi obawa ujawnienia tajemnicy państwowej 
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(art. 361 § 1 KPK). Sędzia może, w razie wyłączenia jawności, zezwolić 
także na obecność na rozprawie poszczególnym osobom.

Podkreślić na koniec trzeba, że pozbawienie wolności poprzez za-
stosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania może odby-
wać się zarówno na posiedzeniu, jak i na rozprawie, w postępowaniu 
przygotowawczym, jak i w postępowaniu sądowym. W każdym z tych 
przypadków gwarancja ochrony prawa do wolności osobistej powin-
na być taka sama. Nie widać żadnych poważnych przyczyn, by jedną 
z tych gwarancji – jaką jest publiczność posiedzenia/rozprawy – uza-
leżniać od wymienionych wyżej różnic. 

Argumentując na rzecz uregulowania ustawowego kwestii jawności 
posiedzeń aresztowych nie można zapominać także o tym, że publicz-
ność posiedzeń niesie zarówno korzyści dla oskarżonego (możliwość 
monitorowania orzekania na posiedzeniu np. przez przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych), jak i efekty dla oskarżonego niekorzystne, 
polegające na napiętnowaniu go w oczach opinii publicznej jako po-
dejrzewanego o popełnienie czynu zabronionego.

Z doświadczeń Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że 
dla oskarżonego (podejrzanego) bardziej korzystne jest, by posiedze-
nie było monitorowane. Wynika to ze stanowczo zbyt dużego automa-
tyzmu stosowania przez sądy tymczasowego aresztowania. Podejrza-
ny zdecydowanie więcej zyska na jawności postępowania, niż straci 
na ewentualnym napiętnowaniu. Rozważyć wszakże można de lege fe-
renda wprowadzenie przepisu stanowiącego o możliwości wyłączenia 
jawności posiedzenia na wniosek oskarżonego. 

W oczekiwaniu na regulację kodeksową omawianej wyżej kwe-
stii pozostaje mieć nadzieję na upowszechnienie standardu jawno-
ści posiedzeń aresztowych przedstawionego w powołanej uchwale 
Sądu Najwyższego. To, że znajomość tej uchwały nie jest powszech-
na, potwierdził właśnie monitoring przeprowadzony przez Helsińską 
Fundację Praw Człowieka w 2007 r. Zdarzały się bowiem przypadki, 
w których sąd, najpierw nie chcąc dopuścić do udziału w posiedze-
niu naszego obserwatora, zmieniał zdanie po odczytaniu mu treści 
przytoczonej uchwały Sądu Nawyższego. Choć taką zmianę stanowi-
ska należy ocenić pozytywnie (w sensie merytorycznym), to przyznać 
także trzeba, że wahania sądu w tak ważnej sprawie niewątpliwie nie 
wzmacniają jego prestiżu.
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Symulacje rozpraw sądowych – dla 
sędziów i z pomocą sędziów

Łukasz Bojarski1

Celem niniejszego tekstu jest krótkie przedstawienie symulacji roz-
praw sądowych jako metody edukacyjnej. Organizacje pozarządowe 
mają w tej mierze doświadczenie, które może być przydatne dla sę-
dziów. Z jednej strony środowisko może i powinno wykorzystywać tę 
metodę we własnych szkoleniach, przede wszystkim szkoleniach przy-
szłych sędziów. Z drugiej strony chciałbym zachęcić sędziów do udziału 
w charakterze ekspertów i wsparcia innych środowisk, które wykorzy-
stują metodę symulacji w swojej pracy. Stosowanie tej metody służy bo-
wiem lepszemu zrozumieniu pracy sądów, budowie dobrego wizerun-
ku wymiaru sprawiedliwości i szeroko rozumianej edukacji prawnej. 

Symulacja rozpraw jako metoda edukacyjna
„Symulacja procesu sądowego to metoda edukacyjna, dzięki której 

możemy uczyć każdego – od ucznia i studenta po aplikanta i profesjo-
nalistę. Możemy uczyć w aktywny i interesujący sposób tego, co uczy-
nimy przedmiotem symulacji. Uczniów możemy uczyć, jak działa »te-
atr sądowy« i na czym polegają »role« sądowe – adwokata, prokuratora, 
sędziego, biegłego, świadka. Dziennikarzy możemy uczyć prawa pra-
sowego, lekarzy zasad odpowiedzialności za błąd w sztuce. Studentów, 
aplikantów, prawników możemy uczyć poszczególnych instytucji pra-
wa we wszelkich jego gałęziach – prawa cywilnego, administracyjnego, 
konstytucyjnego, praw człowieka, prawa karnego itd. Możemy skupić 
się także na procedurze i standardach rzetelnego procesu. Od nas i od 
potrzeb adresatów naszych zajęć zależy, na co położymy nacisk, czego 
przy okazji symulacji procesu będziemy chcieli uczyć”2.

1  Koordynator prac Zespołu „Sprawny sąd”. Koordynator programu „Dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości” w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

2  Cyt. za: Ł. Bojarski, B. Namysłowska-Gabrysiak, Symulacja rozpraw sądowych jako 
metoda edukacyjna. Materiały do przygotowania i przeprowadzenia symulacji, Warsza-
wa 2008. Publikacja jest także dostępna w wersji elektronicznej na stronie Fundacji Uni-
wersyteckich Poradni Prawnych (www.fupp.org.pl). 
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Symulacja rozpraw sądowych jest tzw. interaktywną metodą na-
uczania. Charakteryzuje się przyswajaniem nie tylko wiedzy, ale 
i szeregu umiejętności w interesujący, angażujący uczestników spo-
sób – uczą się oni poprzez działanie, własne doświadczenie. Z badań 
prowadzonych przez ośrodki naukowe zajmujące się metodologią na-
uczania wynika, że im bardziej interaktywną metodę nauczania za-
stosujemy, tym lepsze osiągniemy wyniki – zwiększa się ilość nabytej 
wiedzy i umiejętności, uczestnicy łatwiej i na znacznie dłużej zapamię-
tują przekazywane informacje. Symulacja należy pod tym względem 
do najlepszych metod.

Poza wiedzą poprzez symulację uczymy różnych umiejętności – ich 
katalog jest bardzo szeroki1. Umiejętności komunikacyjne (słucha-
nie, wymiana poglądów, współpraca w ramach pracy w grupach, do-
chodzenie do porozumienia, publiczne wypowiadanie się, retoryka, 
formułowanie pytań), umiejętności analityczne (krytyczne myślenie, 
formułowanie sądów), umiejętności prawnicze (analiza i interpreta-
cja prawa, ocena dowodów, rozumowanie i argumentacja prawnicza, 
opracowanie pism procesowych, ogólnie stosowanie prawa). 

W krajach anglosaskich symulację jako metodę nauki prawa wy-
korzystuje się od dawna. W Polsce już także od kilkunastu lat stosu-
jemy te metodę, staje się ona coraz bardziej popularna. Wykorzystują 
ją organizacje pozarządowe, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
ale także na coraz większą skalę wydziały prawa – głównie w ramach 
działalności Uniwersyteckich poradni prawnych (klinik prawa). 

Rodzaje symulacji 
Istnieje wiele różnych sposobów przeprowadzania symulacji 

– w zależności od adresata zajęć, wybranego tematu, założonych ce-
lów edukacyjnych.

Symulacja może trwać godzinę (jedna rozprawa) albo cały semestr 
(wiele terminów – jak w życiu). Inna będzie symulacja rozprawy przed 
sądem I instancji, a inna przed sądem odwoławczym (w tym tak-
że m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybuna-
łem Praw Człowieka). W przypadku rozprawy pierwszoinstancyjnej 
skupiamy się na procedurze i postępowaniu dowodowym, ustaleniu 
faktów, przesłuchaniach świadków itp. W przypadku sądów wyższej 

1  Więcej zob. cyt. wyżej.
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instancji fakty uznajemy za ustalone i możemy skupić się znacznie bar-
dziej na zagadnieniach prawnych, prawidłowym zastosowaniu prawa, 
jego konstytucyjności czy zgodności z prawem międzynarodowym. 
Czasem symulację przed sądem I instancji poprzedza się odegraniem 
specjalnie zaaranżowanej scenki (np. popełnienia przestępstwa). W ta-
kim przypadku zbieranie materiału dowodowego jest najbliższe życiu, 
świadkowie bowiem zeznają o tym, co widzieli na własne oczy.

Inna formą symulacji jest tzw. proces pokazowy polegający na tym, 
że odpowiednio przygotowani „aktorzy sądowi” przedstawiają pro-
ces, a widzowie się temu przyglądają (taki charakter ma przykładowo 
lubiany przez młodzież serial telewizyjny „Sędzia Anna Maria Weso-
łowska”). 

Dość popularne na świecie, zwłaszcza wśród studentów prawa 
i młodych prawników, jest także organizowanie symulacji konkurso-
wej (przed sądem odwoławczym). W ramach takich „zawodów” wy-
stępują konkurujące ze sobą zespoły prawników ocenianych przez eks-
pertów czy sędziów odgrywających rolę sądu. Zespoły przygotowują 
się do sprawy na podstawie przygotowanych zawczasu materiałów, 
losują, po której stronie będą występować i mierzą się na argumenty. 

Można także w ramach zajęć edukacyjnych wykorzystywać tylko 
pewne elementy symulacji – przygotowanie i wygłaszanie mów, wy-
danie i wygłoszenie wyroku na podstawie opracowanych materiałów 
czy analiza akt sprawy i opracowanie pism procesowych (np. w symu-
lacji postępowania nieprocesowego) itp.

Symulacje rozpraw dla sędziów
Wydaje się, że symulacja rozpraw sądowych jest znakomitą metodą 

do zdobywania umiejętności przez przyszłych sędziów. Z opinii wielu 
przedstawicieli zawodu wynika, że tego rodzaju zajęć brakuje podczas 
aplikacji. Że pierwszy kontakt z salą sądową w roli sędziego jest dla 
wielu osób często stresem, że uczą się „swojej roli” dopiero w trakcie 
pracy, z różnymi rezultatami. Możliwość zdobycia odpowiedniej prak-
tyki podczas symulacji mogłaby sędziom bardzo pomóc. Metoda ta 
jest zresztą szeroko wykorzystywana w niektórych krajach (np. w opi-
sywanej w niniejszym zbiorze szkole sędziowskiej w Barcelonie). 

Mamy już także pierwsze doświadczenia w tej mierze i w Polsce. 
Symulacje, w których brali udział sędziowie, były organizowane przez 
organizacje pozarządowe w ramach dwóch projektów.



221

Część VIII. Sądy a organizacje pozarządowe

W latach 2002–2003 Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi-
ła program szkolenia dla grupy sędziów specjalizujących się w prob-
lematyce praw człowieka, we współpracy z Ministerstwem Sprawied-
liwości – Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Prawa 
Europejskiego. W ramach szkoleń, które odbywały się co trzy miesiące, 
wykorzystywaliśmy m.in. metodę symulacji rozpraw. Za jej pomocą 
uczestnicy zapoznawali się z Europejską konwencją o ochronie praw 
Człowieka i podstawowych Wolności, procedurą przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka i orzecznictwem Trybunału. Podczas 
dwóch seminariów zorganizowano warsztaty i symulacje rozpraw. 
Jedno z seminariów poświęcone było problematyce prawa do sądu 
(art. 6 Konwencji), drugie ochronie prawa własności (art. 1 protokołu 
Nr 1 do Konwencji). Materiały do symulacji przygotowali M. Krzyża-
nowska-Mierzewska, prawnik w Trybunale, oraz autor tych słów. Pod-
czas każdego z seminariów sędziowie podzieleni na grupy zajmowali 
się trzema różnymi autentycznymi sprawami, które wpłynęły do Try-
bunału i czekały na rozstrzygnięcie. Odgrywali role pełnomocników 
skarżącego, pełnomocników rządu oraz sądu. Po kilku godzinach pra-
cy w grupach i przygotowaniu do wystąpień sędziowie odgrywali ko-
lejne rozprawy wedle szczegółowego scenariusza: przedstawienie gru-
pie przez eksperta stanu faktycznego, po 15 minut na przedstawienie 
stanowiska skarżącego i rządu, po 5 minut na replikę oraz dodatkowy 
czas na pytania sądu i odpowiedzi stron. Po rozprawie sąd przygo-
towywał i ogłaszał wyrok, który następnie był omawiany przez całą 
grupę (osoby śledzące orzecznictwo Trybunału mogły po jakimś czasie 
porównać wyrok, jaki zapadł podczas symulacji, z wyrokiem wyda-
nym przez Trybunał w Strasburgu).

Ta forma nauki, wymiany poglądów i doświadczeń była bardzo 
dobrze przyjęta przez sędziów (w ankietach ewaluacyjnych ze spotkań 
sędziowie ocenili ją bardzo wysoko). W niektórych osobach zrodził się 
prawdziwy duch rywalizacji (zdarzyło się, że korzystając z prywat-
nych znajomości sędziowie kontaktowali się z prawdziwym agentem 
polskiego rządu dopytując o pewne szczegóły). Trzeba też przyznać, 
że symulacje te na tle wielu innych przeprowadzonych przeze mnie 
dla różnych adresatów były zupełnie szczególne. Sędziowie są bo-
wiem prawdziwymi profesjonalistami, dodatkowo grupa ta specjali-
zowała się w problematyce praw człowieka i z łatwością posługiwała 
orzecznictwem Trybunału. Sędziowie umiejętnie wychwytywali istotę 
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problemu, koncentrując się na najbardziej istotnych i kontrowersyj-
nych elementach spraw. 

Drugim projektem z udziałem sędziów, w którym wykorzystywa-
liśmy metodę symulacji, był program „Dziennikarz w sądzie” prowa-
dzony w latach 2001–20051 przez trzy organizacje – Fundację im. Ste-
fana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie 
Sędziów Polskich „Iustitia”. W ramach projektu przeprowadziliśmy 
kilkanaście dwudniowych spotkań w różnych okręgach sądowych, 
w których wzięli udział sędziowie i dziennikarze – sprawozdawcy są-
dowi z lokalnych mediów. Podczas spotkania odbywała się symula-
cja procesu sądowego na podstawie przygotowanych akt autentycznej 
i bardzo ciekawej sprawy karnej (nieco zmienionej na potrzeby zajęć)2. 
Dziennikarze „zamieniali się” z sędziami: w zainscenizowanej sali roz-
praw dziennikarze odgrywali rolę sędziów, oskarżycieli, obrońców, 
świadków i biegłych, a sędziowie przygotowywali materiały prasowe 
z rozprawy: artykuły oraz relacje dla radia i telewizji. Pracując w ma-
łych grupach, przedstawiciele obu zawodów wzajemnie przygotowy-
wali się do odegrania nowych dla nich zadań. Taka zamiana miejsc 
pozwalała na wzajemne lepsze zrozumienie ról zawodowych, dawała 
okazję do dyskusji nad prawem prasowym i rolą mediów. Sukcesem 
programu była nie tylko ogólnie lepsza (choć nie zawsze i nie wszę-
dzie) późniejsza współpraca sądów z mediami, ale i konkretne zmiany, 
takie jak tworzenie w sądach biur prasowych czy nawiązanie stałych 
kontaktów z mediami przez rzeczników prasowych.

Symulacje rozpraw z pomocą sędziów
Drugim rodzajem symulacji, w których mogą występować sędzio-

wie, są symulacje prowadzone w ramach różnego rodzaju projektów 
edukacyjnych – czy to na wydziałach prawa, czy to w szkołach, czy 
w ramach działalności różnych organizacji pozarządowych. Sędziowie 
są najlepiej przygotowani do tego, by w takich przedsięwzięciach po-
magać – występować w roli eksperta, który komentuje przebieg roz-
prawy, pokazuje, w jaki sposób symulacja różni się od prawdziwego 

1  Więcej informacji o projekcie zob. Ł. Bojarski, G. Wiaderek, Szkolenie sędziów: 
współpraca z organizacjami pozarządowymi, [w:] Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, 
oprac. Ł. Bojarski, Warszawa 2004.

2  Materiały do tej sprawy „Oskarżony: Zenon Płytecki” opracowane przez sędziego 
A. M. Wesołowską i Ł. Bojarskiego znajdują się w publikacji cyt. na stronie 218.
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procesu, bądź brać udział bezpośrednio w inscenizacji grając rolę sądu 
i nadając rozprawie profesjonalnego szlifu. Takie wsparcie sędziów 
jest bardzo potrzebne i gorąco zachęcam do otwartości na tego ro-
dzaju propozycje, a może nawet inspirowania podobnych projektów, 
np. w szkołach. Nauczycielom brakuje odpowiedniego przygotowania 
i udział sędziego w zajęciach jest bardzo pomocny oraz podnosi ich 
rangę. A walor edukacyjny tego rodzaju zajęć jest nie do przecenienia. 
Uczestnicy poznają rolę sądu w państwie demokratycznym, uczą się, 
jak działa „teatr sądowy” (w braku takich zajęć kształtują swoje poję-
cie o wymiarze sprawiedliwości na podstawie filmów amerykańskich, 
co zdarza się nawet studentom prawa). W zależności od tego, co uczy-
nimy tematem rozprawy, uczą się także wielu zagadnień prawnych 
i stają lepszymi i bardziej świadomymi obywatelami.
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Sądy a gwarancje 
niezależności

Dekalog dobrego sędziego1

Ewa Łętowska2

Poprosiliśmy prof. Ewę Łętowską, byłego rzecznika praw obywatel-
skich, o „dziesięć przykazań” dla sądownictwa.

Pierwsze – trzymaj się niezawisłości!
Od momentu, gdy powstało demokratyczne państwo, kierujące 

się prawem, nie było chyba wypadku, by rządzący głosili odrzucenie 
zasady niezawisłości sędziów. Więcej, nawet najbardziej odrażające, 
totalitarne i tyrańskie reżimy oświadczały ochoczo, że ich sędziowie 
orzekają w sposób niezawisły, a wyroki, które wydają, są rezultatem 

1  Tekst ukazał się w Gazecie Wyborczej z 6–7.2.1993 r., Nr 31, s. 8.
2  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor prawa.
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podporządkowania się prawu, wynikają z wiedzy, sumienia i głębo-
kiego przekonania o ich słuszności. Są zatem w istniejących warun-
kach sprawiedliwe. Nawet najpaskudniejszy tyran nigdy nie posunął 
się do otwartego stwierdzenia, że w jego kraju regułą miałoby być wy-
dawanie niesprawiedliwych wyroków przez uzależnionych od wła-
dzy sędziów...

Od lat krąży opowieść o Fryderyku Wielkim i młynarzu z Sans-Souci 
(parę dni temu przypomniał ją w Gazecie Ernest Skalski). Było podobno 
tak, że król pruski wybudował sobie pałacyk, by tam spokojnie zażywać 
odpoczynku. Ale niedaleko stał młyn, huczał strasznie i zakłócał kró-
lewską ciszę. Król się rozwścieczył, wezwał młynarza i kazał mu wyłą-
czyć huczące urządzenia. Młynarz jednak wcale nie był gotów ustąpić. 
Oświadczył, że młyn działa za zezwoleniem właściwego urzędu, a on 
musi też zarobić na chleb. Król krzyknął więc: „poślę wojsko i w pięć 
minut nie będzie śladu po twoim młynie!” A na to młynarz: „nie, Najjaś-
niejszy Panie, tak nie będzie! Są jeszcze sędziowie w Berlinie!”.

Król zastanowił się i ustąpił. Wiedział, że państwo, w którym 
młynarz może tak powiedzieć władcy, to państwo praworządne, po-
rządne i spokojne. Wiedział również, że państwo, w którym poddani 
mają tak wielkie zaufanie do sprawiedliwości królewskich sędziów, 
jest państwem, gdzie ludzie czują się bezpiecznie. A to jest wartość 
większa niż wygoda króla. Jak wiemy z historii, wcale się nie pomy-
lił. I choć my akurat mamy inne powody, aby niezbyt kochać Wiel-
kiego Fryca, nie możemy mu tu odmówić talentu władcy i poczucia 
raison d’etat.

W naszych czasach jest inaczej. Gdy się spojrzy na dzisiejsze 
ustawodawstwa, przepełnione najróżniejszymi gwarancjami nieza-
wisłości sędziowskiej – dotyczącymi właściwie wszystkich sfer peł-
nienia tego urzędu – nieustannie nasuwa się myśl, że skoro są one 
potrzebne (a przecież nikt tego nie neguje), to znaczy, że niezawisłość 
sędziowska jest w istocie krucha: zagrożona jest zapewne nieustan-
nie i ze wszystkich stron, poddawana naciskom. A jeśli tak, to trzeba 
stworzyć silne i trwałe gwarancje, by sędziego przed nimi bronić. Jest 
to bardzo wymowne. Skoro coś istnieje, zawsze jest rozumne – po-
wiedział Hegel...
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Drugie – pamiętaj, że kiedyś mogą wystawić ci 
rachunek!

Konstytucyjna zasada: „sędzia jest niezawisły i podlega tylko usta-
wom” jest powszechnie przyjęta i chyba u nikogo przez lata nie budzi-
ła wątpliwości. Ale czy zawsze tak jest? Nazywamy dziś przestępca-
mi sędziów okresu stalinowskiego, którzy wydawali wyroki śmierci 
w sfingowanych procesach. Czy nie stosowali oni wiernie ówczesnego 
prawa? Negatywnie oceniamy postawy sędziów, którzy w stanie wo-
jennym skazywali czy też usuwali z pracy działaczy ówczesnej opo-
zycji; postępowanie tych sędziów uważa się za niegodne i żąda się ich 
odejścia z sądownictwa, jeżeli jeszcze w nim pracują. Tłumaczenie, że 
realizowali wiążące ich wtedy prawo, nikogo nie przekonuje.

Ale jeżeli tak, to musimy się zgodzić, że niezawisłość sędziowska 
oznacza czasami wręcz obowiązek sprzeciwienia się prawu; co więcej, 
ktoś, kto tego nie czyni, może się potem narazić na zarzut, że jest złym 
i niegodnym sędzią.

Czy możemy być więc pewni, że z podobną oceną nie spotkają się 
kiedyś ci, którzy zgoła bezkrytycznie realizują prawa stanowione dzi-
siaj? Są przecież – i jest ich niemało – nowe przepisy, które dosyć po-
wszechnie ocenia się jako niesprawiedliwe, choćby w zakresie rent czy 
zasiłków. Albo jeszcze inaczej: czy nie zadrżałaby ręka sędziemu, któ-
ry jako pierwszy miałby wydać wyrok skazujący kobietę za przerwa-
nie ciąży?

Historia każe nam sądzić, że odpowiedź na takie pytania nie jest 
ani łatwa, ani jednoznaczna. Uczy nas także, że to, czego się również 
dzisiaj ustawodawca domaga od sędziego, może być z różnych przy-
czyn surowo ocenione w przyszłości. Ale każdy musi z tego wyciągnąć 
wnioski we własnym sumieniu. Nie ma gwarancji, że ktoś nie wysta-
wi mu kiedyś rachunku za gorliwe posłuszeństwo jakimś przepisom. 
Właśnie: przepisom.

Dzisiejszemu ustawodawcy nie wszystko wolno. Ogranicza go kon-
stytucja. (...)

Ustawodawcę ogranicza również prawo międzynarodowe. I to też 
wpływa na stopień sędziowskiej podległości ustawie. Bo nie ma zgo-
dy na to (a niektórzy tak chcą), aby sędzia zamykał oczy na fakt, że 
ustawodawca krajowy narusza wiążące Polskę pakty i konwencje. I nie 
wystarczy wtedy powiedzieć: mnie wiąże tylko ustawa.
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Żywot niezawisłego sędziego w czasach, gdy pojęcie praw człowie-
ka zakorzeniło się w świadomości, gdy wstępujemy do rodziny państw 
zobowiązujących się na co dzień stosować pakty praw człowieka – jest 
po prostu trudniejszy. Sędzia musi więcej wiedzieć i umieć.

Trzecie – nie słuchaj pomruków ulicy i gazet!
Zwykło się myśleć, że zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej 

przychodzi od strony egzekutywy: jacyś dzwoniący urzędnicy, jakieś 
naciski i manipulacje ze strony miejscowych notabli. Ale kto wie, czy 
w nadchodzących czasach nie będzie trudniej oprzeć się naciskowi po-
mrukującego groźnie tłumu na ulicy albo na sali sądowej, domagające-
go się określonego rozstrzygnięcia.

A inne zagrożenia? Orzecznictwo dotyczące Konwencji europej-
skiej notuje przypadek uznania zmasowanej hałaśliwej kampanii (pra-
sowej) poprzedzającej wydanie jakiegoś wyroku za działanie godzące 
w niezawisłość sędziowską i stawiające pod znakiem zapytania pra-
widłowość werdyktu. I bynajmniej nie chodzi tu o prostackie wezwa-
nie: chcemy takiego i takiego wyroku! O nie, to się odbywa subtelnie: 
robi się atmosferę, pisze o niektórych sędziach – marnych prawnikach, 
grzebie po życiorysach. I trzeba doprawdy sporego hartu ducha, aby 
w takiej sytuacji nie machnąć ręką i nie orzec „pod publiczkę” czy 
choćby bez wychylania się, ale najuczciwiej, wedle sumienia.

Czwarte – trzymaj się daleko od polityki!
Polskie ustawodawstwo wymaga od sędziów absolutnej neutral-

ności w stosunku do wszelkich form politykowania. To wymóg, który 
np. w Ameryce budzi zdziwienie. Jest jednak zrozumiały: to zdrowa 
reakcja na partyjną wszechwładzę ubiegłych lat, od której nie był wol-
ny również wymiar sprawiedliwości. (...) Obowiązek nieangażowania 
się w politykę musi być więc rozumiany w sposób rygorystyczny: na-
wet obecność sędziego na zebraniu jakiejś politycznej partii może stwa-
rzać wrażenie, że jest jej aktywnym sympatykiem. Dlatego też mądrzy 
sędziowie trzymają się od takich zgromadzeń z daleka. Rozsądek musi 
także hamować pióro sędziego, jeśli zajmuje się publicystyką; tematów 
politycznych powinien raczej unikać. Niektórzy twierdzą, że można to 
traktować jako szczególne ograniczenie praw obywatelskich! Pewnie 
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tak, ale każdy kandydat do sędziowskiego urzędu dobrze wie o istnie-
niu takich ograniczeń i obejmując urząd świadomie się na nie godzi! 
Nie są to zresztą jedyne ograniczenia.

Są zawody – sędziowski nie jest tu wyjątkiem – z którymi wiąże 
się znaczny stopień społecznego zaufania, a to wymaga również prze-
strzegania szczególnych zasad zachowania, nawet w życiu prywatnym. 
Mówiąc bardziej obrazowo: awanturujący się po pijanemu w miejscu 
publicznym np. oficer, sędzia lub ksiądz musi wzbudzać powszechną 
i zrozumiałą niechęć, bo jeśli ktoś może decydować o życiu innych lu-
dzi, sam musi być wzorem cnót... Myślę, że pewne odstępstwa od tych 
zasad, obserwowane czasami w naszym życiu publicznym, mają – oby 
– przemijający charakter. Ot, ludzkie słabości...

Piąte – nie daj sobie skakać po głowie!
Bywa czasami, że walka o niezawisłość sędziowską przybiera dra-

matyczne formy. Nie tak dawno (tekst powstał w 1993 r. – Ł. B.) wyso-
ki urzędnik państwowy chwycił za telefon i w dosyć aroganckiej for-
mie wyraził prezesowi sądu swą dezaprobatę wobec jakiegoś wyroku 
(w istocie rzeczy w mało ważnej sprawie) wydanego przez ten sąd. 
Pewnie nawet nie zdawał sobie sprawy, że nie tylko postępuje w spo-
sób haniebny, lecz podcina gałąź, na której sam siedzi!

Zaatakowany zachował się z godnością i w sposób honorowy: na-
tychmiast złożył dymisję. Została przyjęta. Dzisiaj ów sędzia cieszy się 
nadal wielką estymą jako wybitny prawnik i wzór osobistej prawości. 
Losy zaś polityka toczą się inaczej: dawni koledzy i współpracownicy 
starają się teraz wbić mu nóż w plecy, nie cofając się również przed 
niegodnymi metodami. Ktoś napisał o jego losie: jest bity w taki sam 
sposób, jak sam niegdyś uderzył... To prawda i dlatego zapewne nie 
zawsze towarzyszy mu powszechne współczucie. Zresztą, czując za-
grożenie, zwraca się o pomoc i wsparcie do innego z sędziów, w na-
dziei, że uda mu się w ten sposób uzyskać choćby troszkę politycz-
nego wytchnienia. To kolejny przykład obecnej nieustannie w naszym 
politykowaniu mentalności Kalego...

Szóste – nie daj się wyciągnąć z sądu!
Podstawową i właściwie jedyną dopuszczalną formą wypowiedzi 

sędziego o prawie jest wyrok z uzasadnieniem. Ustawodawca daje 
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w tym względzie wyraźną wskazówkę, zakazując łączenia stanowi-
ska sędziowskiego z wszelkimi innymi zajęciami. Dyspensę otrzyma-
li profesorowie: mogą uczyć i pisać teoretyczne dzieła. Ustawodaw-
ca dopuszcza też uczestnictwo sędziego w pracach innych organów, 
których zadaniem jest rozpatrywanie sporów prawnych: komisji, kole-
giów arbitrażowych itp. Są to jednak doprawdy rzadkie sytuacje i nie 
należy ich mnożyć.

I dlatego niebezpieczne jest, jeśli np. politycy – zwykle w wypad-
kach zagrożenia – domagają się powołania jakichś zespołów z udziałem 
sędziów, by rozpatrywały wybrane przez nich sprawy (przypomnijmy 
sprawę tzw. „teczek”). Polityk bowiem nie przestaje być obywatelem 
ani też jego prawa osobiste nie różnią się od praw innych ludzi. Jeśli 
uważa, że dzieje mu się krzywda, niechże udaje się na drogę dostępną 
dla wszystkich, a więc po prostu do sądu! Inaczej powstaje wrażenie, 
że albo sądom nie ufa, albo też uważa, że z racji swej pozycji sam za-
sługuje na „coś wyjątkowego”.

Doskonale rozumiem rezerwę doświadczonych sędziów, gdy o tego 
rodzaju inicjatywach wypowiadają się z niechęcią i nie mają ochoty na 
uczestniczenie w proponowanych ad hoc zespołach, szczególnie wów-
czas, gdy wzywa ich się do tego po nazwisku. Wiedzą, że działając 
w nich staliby się – czy tego sobie życzą, czy nie – uczestnikami poli-
tycznych manipulacji. A tego przecież ustawodawca im najwyraźniej 
zakazuje, czyż nie tak?

Siódme – nie bądź niańką egzekutywy!
Zdarza się, że rozstrzygnięcia sądów (czasami trafia się to trybu-

nałom konstytucyjnym, czasami innym sądom) krytykowane są os-
tro np. przez prasę, która zarzuca im, że są „prorządowe” lub „uległe 
wobec władzy”. Czasami takie zarzuty są uzasadnione, czasami nie; 
ostateczny wyrok wydaje w końcu historia. Trzeba jednak nieustan-
nie pamiętać o jednym: w systemie rządzenia demokratycznym pań-
stwem sądom przypada trudna i często niewdzięczna rola stawiania 
czoła różnym pomysłom administracji (także tej centralnej), bowiem 
nikt poza nimi tej roli pełnić skutecznie nie może.

Administracja zaś działa zwykle mając na uwadze przede wszyst-
kim cel, jaki w danym momencie uważa za słuszny (lub nawet ko-
nieczny) i niechętnie bierze pod uwagę różne przeszkody prawne, któ-
re stają temu celowi na drodze. Inaczej zresztą być nie może. Do tego 
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jeszcze znaczną i bardzo istotną część przepisów prawa obowiązują-
cych w państwie administracja tworzy sama, a w niektórych sytuacjach 
domaga się wręcz powierzenia jej części uprawnień ustawodawcy (de-
krety dla rządu!), co zawsze rodzi niebezpieczeństwo, że uprawnienia 
takie mogą być nadużywane.

Otóż powstająca w takich sytuacjach zależność musi rysować się 
w bardzo prosty sposób: im więcej uprawnień dla administracji, tym 
silniejsza i efektywniejsza musi być kontrola sprawowana nad wszel-
kimi jej działaniami przez niezawisłe sądy. Jeśli tak się nie dzieje, grozi 
to wprost naruszeniami równowagi funkcjonowania państwa, jest nie-
bezpieczne dla demokracji, praworządności i wolności obywateli.

Szczególna zaś rola i wyjątkowe obowiązki spoczywają tu na Są-
dzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym. Ich świętym i zasadniczym obowiązkiem jest spra-
wowanie rygorystycznej i bezwzględnej kontroli nad działaniami rzą-
du i administracji, powściąganie decyzji nielegalnych, a także może 
i legalnych, lecz arbitralnych. Nawet więc przesadna niezawisłość sę-
dziów i sądów ma fundamentalne znaczenie dla stanu praworządno-
ści w państwie.

Chcę zatem z całą bezwzględnością postawić następującą tezę: sąd 
odnoszący się ze zrozumieniem lub, co gorsze, z przychylnością do 
poczynań administratorów, niezależnie od szczebla, na jakim działa-
ją, zaprzeczyłby w ten sposób podstawowym celom swej egzystencji, 
określonej przez zasadę podziału władzy. Historia uczy bowiem, że 
zdarzają się przypadki, gdy właśnie niezawisłość sędziowska może 
stać się tym czynnikiem, który ratuje całość organizacji państwa przed 
zachwianiem. Należy sobie zresztą życzyć, by do tak dramatycznych 
sytuacji nigdy nie dochodziło.

Ósme – wytrzymaj, aż państwo zmądrzeje!
Należy też wspomnieć, że ważną gwarancją niezawisłości sędziow-

skiej jest zawsze i wszędzie wolność od trosk materialnych. Jakże może 
być niezawisły sędzia, którego skazuje się na ubóstwo? Tu przecież nie 
chodzi nawet o jakieś podejrzenia o nieuczciwość (przez wiele lat pra-
cy w zawodzie prawniczym nie spotkałam się ani razu z podobnym 
zarzutem w stosunku do kogokolwiek z sądownictwa – plotki pomi-
jam), ale o to, że sędziowie nie mają w takiej sytuacji ani chęci, ani cza-
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su na pogłębianie kwalifikacji, gromadzenie wiedzy (książki kosztu-
ją!), na refleksję.

Bywa jeszcze gorzej. Kwoty odszkodowań czy zadośćuczynienia za 
krzywdę moralną bywają czasem bardzo duże. I tak powinno być. Sę-
dzia, dla którego każda kwota powyżej granicy, jaką wyznacza jego 
własna sytuacja życiowa, to bardzo dużo, może być skłonny do cha-
rakterystycznego rozumowania: „nie wolno dopuścić do nadmiernego 
bogacenia się”. I zrobi wszystko (a są na to legalne środki), aby tak się 
stało. Niezwykła skromność zasądzonych kwot z tytułu zadośćuczy-
nienia za krzywdę moralną ma źródło w tej właśnie postawie.

Powiedzmy więc: państwo, które nie dba o swych sędziów, to nie 
jest państwo mądrze rządzone. Dbać o swych sędziów można w różny 
sposób. Nie tylko wynagrodzenie pieniężne jest ważne. Ważny jest sza-
cunek i stworzenie poczucia bezpieczeństwa. Z tym nie jest najlepiej. 
Nie jest dobrze, gdy sędziowie są zmuszani dochodzić swych praw 
pracowniczych na drodze sądowej, ale jest jeszcze gorzej, gdy za to są 
publicznie karceni jak uczniacy. Nie jest dobrze, gdy mówi się o nich 
(autentyczne!) per „wredne gęby” i daje do zrozumienia, że dopiero 
po jakichś działaniach weryfikacyjnych zasłużą na pełnię zaufania.

Nie mam złudzeń, że cały stan sędziowski jest taki, jakim byśmy 
chcieli go widzieć. Ale droga do poprawy nie prowadzi przez publicz-
ne okazywanie braku szacunku. Jeśli teraz z sędziowskiego zawodu 
odchodzą najlepsi z młodych (a tak się przecież dzieje), to czego ocze-
kujemy w przyszłości?

Dziewiąte – bądź niezawisły od siebie samego!
Niezawisłość sędziowska jest niezawisłością w orzekaniu. Mówiąc 

najprościej, oznacza to, że w świetle Konstytucji RP nic ani nikt nie może 
nie tylko zmuszać, ale nawet sugerować sędziemu, jakiej treści wyrok 
powinien, bądź nawet mógłby, być w danej sprawie wydany. Obowiąz-
kiem sędziego jest tylko jedno – wydać wyrok zgodny z obowiązującym 
prawem. Można dodać jeszcze więcej – najbardziej zgodny z prawem, 
najbardziej sprawiedliwy i najbardziej uczciwy, na jaki go stać.

Chcę przez to powiedzieć, że niezawisłość sędziego (tak jak wolność 
każdego z nas) czasami musi osiągnąć również wymiar niezawisłości 
od samego siebie. Sędzia, jak każdy człowiek, poddany jest wszelkim 
ludzkim emocjom. Są rzeczy, które budzą w nim zachwyt, i te, któ-
re budzą wstręt. Czasami – jak każdemu – trudno mu jest się od nich 
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oderwać. Jak powiedział pewien angielski sędzia, najtrudniej i najcię-
żej jest wymierzyć sprawiedliwość komuś, kto budzi w nas szczerą 
odrazę. Ale dopiero wówczas, gdy się to udaje, można się uważać za 
prawdziwego sędziego.

Niezawisłość sędziowska oznacza również milczącą zgodę na to, że 
sędziowie – jak wszyscy ludzie – mogą mieć zgoła różne poglądy na 
to, co jest zgodne z prawem i sprawiedliwe. Sama widziałam uzasad-
nienie wyroków, w których sędziowie uczciwie powiadali: przy zasto-
sowaniu konkretnej interpretacji prawa otrzymamy taki a taki rezultat, 
jeśli jednak przyjmiemy inną metodę, rezultat będzie zgoła inny. Co 
więcej, oba wyroki byłyby zgodne z prawem.

Wiemy o tym, że świadomie wybieramy jedną z metod, ponieważ 
osiągnięty efekt jest w naszym przekonaniu bardziej sprawiedliwy 
i uczciwy niż przy zastosowaniu innych. Oczywiście, przepisy o po-
stępowaniach służą temu, by unikać rażących rozbieżności w orzecz-
nictwie, a jeśli są, wyrównywać je. Niektórzy uważają to za słuszne, 
inni są przeciw, właśnie dlatego, że takie pseudo-przepisy łatwo mogą 
naruszać zasadę niezawisłości.

Jeszcze jedno: niezawisłość nie może oznaczać ani zgody na wolun-
taryzm, ani na niewiedzę. Po to zresztą tworzy się instytucje instan-
cyjnej i nadzwyczajnej kontroli orzeczeń, po to – w nadzwyczajnych 
wypadkach – działają wewnętrzne sądy dyscyplinarne dla sędziów. 
Niemniej jednak musi budzić zastanowienie takie rozumowanie, gdy 
proponuje się otwarcie w przyszłych przepisach usuwanie sędziów, 
którzy sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej lub jeśli ich 
orzecznictwo wykazuje stale rażąco niski poziom (cytuję niezbyt do-
kładnie, ale taki jest sens). Oznacza to bowiem zgłoszenie a priori przez 
przyszłego ustawodawcę wotum nieufności pod adresem wszystkich 
sędziów i nieprzyjemnie przypomina dawne czasy, gdy można było 
łatwo usunąć sędziego, który nie dawał należytej rękojmi. Mądry filo-
zof powiadał, że będzie, ponieważ było... Ale żeby tak szybko powra-
cać do „dobrych”, sprawdzonych w innym ustroju, metod, opatrzyw-
szy je nieco odnowionym komentarzem?

Powiedziałabym, że to dosyć otwarty pragmatyzm. W końcu nie 
dlatego milicja – jak bywało – przykuwała przesłuchiwanego do ka-
loryfera i biła, by uzyskać przyznanie się, że bijący byli sadystami, ale 
dlatego, że nie miała czasu ani głowy, aby prowadzić finezyjną i żmud-
ną pracę operacyjną.
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Dziesiąte – bądź wielki!
Na pytanie, jak zapewnić niezawisłość sędziów, odpowiedź jest 

jedna: trzeba sprawić, by sami sędziowie chcieli i umieli być niezawi-
śli. Aby to osiągnąć, trzeba, by ten zawód pełnili najlepsi, najmądrzej-
si, najbardziej wykształceni, najporządniej myślący. Rolę sędziego 
w cywilizowanym państwie mają pełnić tylko ludzie o najwyższych 
walorach, kwalifikacjach fachowych i etycznych, otwarci na problemy 
współczesnego świata, swobodni myślowo i moralnie, pewni swych 
racji i gotowi do ich obrony, w pełni świadomi zawodowo i kulturowo, 
niezależni materialnie, słowem – w pełni niezawiśli. Myślę czasami, że 
niezawisłość, wówczas gdy wymaga wyraźnego zademonstrowania 
(bo przecież zawsze jest niezawisłością od czegoś lub od kogoś), naj-
częściej musi mieć wymiar godnej wielkości. A któż nie chciałby, aby 
o jego losach – gdy to konieczne – decydowali ludzie gotowi być wiel-
kimi? Czasami myślę, że nie dajemy im po temu zbyt wielkiej szansy.

Stanowisko organizacji 
pozarządowych w sprawie ostatnich 

wypowiedzi wysokich przedstawicieli 
państwa skierowanych przeciwko 

wymiarowi sprawiedliwości

Warszawa, wrzesień 2006 r.

Z narastającym zaniepokojeniem odnotowujemy wypowiedzi 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych, w tym Ministra 
Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz Prezydenta RP, go-
dzące w dobre imię instytucji sądowych w Polsce – trzeciej władzy de-
mokratycznego państwa prawnego.
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 W związku z wydawanymi orzeczeniami przedmiotem napastliwej 
krytyki stał się Trybunał Konstytucyjny. Taka krytyka orzeczeń Trybu-
nału formułowana przez konstytucyjne organy władzy oraz ostenta-
cyjna nieobecność przedstawicieli najwyższych władz państwowych 
na uroczystościach organizowanych w Trybunale stanowi precedens, 
który nie służy budowaniu szacunku dla instytucji publicznych. Pod-
waża też szacunek do tych, którzy takie wypowiedzi formułują i za-
graża stabilności prawnej Państwa. Uznajemy, że jest to zła praktyka.

Przedmiotem pozbawionej merytorycznych podstaw krytyki stał 
się wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie o zapłatę z po-
wództwa Międzynarodowych Targów Katowickich przeciwko Towa-
rzystwu Ubezpieczeniowemu „Ergo Hestia” w Sopocie. Sprawa ta do-
tyczyła zdarzenia z przełomu 2001 i 2002 r. Minister Sprawiedliwości 
pomówił sędziego orzekającego w tej sprawie o przyczynienie się do 
katastrofy budowlanej, do której doszło w styczniu w 2006 r., w któ-
rej zginęło 65 osób, a 141 zostało rannych. Pan Minister zażądał także 
natychmiastowego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 
tego sędziego, mimo że pozwany ubezpieczyciel nie wniósł apelacji od 
wyroku wydanego w tej sprawie. Co więcej, Pan Minister publicznie 
pomówił sędziego o zachowanie korupcyjne, a jednocześnie nie zło-
żył zawiadomienia w prokuraturze o uzasadnionym podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa, czego wymaga prawo. Nie trzeba dodawać, 
ze zarzut hańbiącego zachowania sędziego był zupełnie gołosłowny 
i wypowiedziany dla politycznej autopromocji. Nie akceptujemy ta-
kich praktyk.

 Minister Sprawiedliwości przyłączył się do oskarżeń o popełnienie 
przestępstw przez sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Rzecznika 
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a potem milczał, kie-
dy zarzuty wobec sędziego okazały się oczywiście bezzasadne. W na-
szym przekonaniu jest to niedopuszczalna praktyka. 

Prezydent RP, niezadowolony z treści ustnych motywów orzecze-
nia Sądu Lustracyjnego w sprawie Zyty Gilowskiej wygłoszonych przez 
przewodniczącą składu orzekającego, sędzię Małgorzatę Mojkowską, 
posunął się do stwierdzenia, że na przedstawionym przez nią uzasad-
nieniu orzeczenia Sądu zaciążyło pochodzenie społeczne Pani Sędzi. 
Tego rodzaju, pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych, 
dezawuowanie kwalifikacji sędziego sądu apelacyjnego przez Prezy-
denta RP budzi nasz zdecydowany sprzeciw.
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 Wymienione przykłady zachowań przedstawicieli władzy wyko-
nawczej są symptomami negatywnych zjawisk, które w ostatnich mie-
siącach towarzyszą naszemu życiu publicznemu i są nie do zaakcepto-
wania w demokratycznym państwie prawnym, dążącym do osiągania 
standardów europejskich. 

Władza sądownicza, jak każda władza w państwie demokratycz-
nym, podlega kontroli i krytyce, ale gdy takiej krytyce poddaje ją Prezy-
dent lub Minister Sprawiedliwości, musi być to zawsze ocena rzetelna 
i wyważona, pozbawiona kontekstu politycznego i emocji. Kiedy tak nie 
jest, autorytet Państwa narażony jest na niepowetowane szkody.

Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników
Przewodniczący Zarządu Głównego Zbigniew Lasocik 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Prezes Zarządu Maria Teresa Romer 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Prezes Zarządu Marek Antoni Nowicki 

Stanowisko Krajowej rady 
sądownictwa w sprawie zagrożeń 

niezawisłości sędziów

8 lutego 2006 r.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym, które-
mu został przez Ustawę Zasadniczą powierzony obowiązek strzeże-
nia niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1). Rada 
jest zatem obowiązana do zdecydowanej reakcji na każdy zamach na 
konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziowskiej. Niezawisłość nie jest 
przywilejem sędziów i nie dla nich została ustanowiona we wszyst-
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kich demokratycznych państwach. Niezawisłość sędziów potrzebna 
jest obywatelom dla realizacji ich praw i wolności, szczególnie wów-
czas, gdy władza pozbawia ich tych praw. Ośmieszanie niezawisłości 
przez członków rządu, a zwłaszcza Ministra Sprawiedliwości, godzi 
w podstawowe wartości.

Sędziowie mogą wydawać kontrowersyjne orzeczenia i jak wszyscy 
ludzie popełniać błędy. Krytyka orzeczeń jest dopuszczalna, a nawet 
pożądana. Nie ma jednak nic wspólnego z krytyką orzeczenia strasze-
nie sędziego przez Ministra Sprawiedliwości wszczęciem postępowa-
nia karnego lub dyscyplinarnego z powodu orzeczenia, jakie wydał, 
ani rzucanie np. przez Ministra Transportu i Budownictwa niczym nie-
uzasadnionych podejrzeń o korupcję. Jest to działanie, które Krajowa 
Rada Sądownictwa z całą mocą potępia. Wymiar sprawiedliwości nie 
może funkcjonować w warunkach zastraszania sędziów. 

Władza sądownicza jest sprawowana przez sądy i trybunały. Okre-
ślenie „władza” nie jest ozdobnikiem literackim. Wydawanie orzeczeń 
przez sądy jest wykonywaniem jednej z trzech najważniejszych funkcji 
państwa. Bez niezawisłości władza sądownicza nie może funkcjono-
wać, a to prowadziłoby do destrukcji państwa. 

Krajowa Rada Sądownictwa dostrzega wykorzystanie tragedii cho-
rzowskiej dla celów politycznych. Oburzenie i niesmak budzi wyko-
rzystanie tej tragedii przez członków rządu dla uczynienia – ze zdania 
zawartego w uzasadnieniu wyroku, oderwanego od kontekstu jednost-
kowej sprawy gospodarczej – narzędzia ataku na wymiar sprawiedli-
wości, a także przypisanie temu wyrokowi roli przyczyny katastrofy. 
Krajowa Rada Sądownictwa oczekuje, że Prezes Rady Ministrów spo-
woduje zaniechanie podejmowania działań naruszających niezawi-
słość sędziowską przez członków gabinetu. 

Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów, by w orzekaniu 
dochowywali wierności złożonemu ślubowaniu i przestrzegali zasady 
niezawisłości sędziowskiej bez względu na kierowane na nich ataki. 

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża podziękowanie Stowarzysze-
niu Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszeniu Sędziów Sądu Naj-
wyższego w Stanie Spoczynku za wsparcie udzielone sędziom w nie-
zwykle trudnym dla nich czasie. 
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Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich „Iustitia” wobec decyzji 

Prezydenta RP odmawiającej 
nominacji sędziów

1 września 2007 r. 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z ogromnym niepoko-
jem przyjmuje bezprecedensową decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, odmawiającą nominacji niektórym kandydatom na stanowi-
ska sędziowskie, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy procedu-
ry przewidziane przez obowiązujące przepisy Prawa o ustroju sądów 
powszechnych. Zdarzyło się to po raz pierwszy po 1990 r. 

Szczególny niepokój budzi to, że odmowa poprzedzona była wie-
lomiesięcznym bezskutecznym oczekiwaniem kandydatów na decyzję 
Prezydenta, a ponadto że decyzja ta nie została uzasadniona. Osoby, 
których odmowa nominacji dotyczy, nie mają w tej sytuacji żadnych 
możliwości zapoznania się z jej przyczynami, a w obowiązującym sta-
nie prawnym nie mogą też odwołać się do innych organów. Zarówno 
opinia publiczna, jak i Krajowa Rada Sądownictwa mają prawo poznać 
powody, dla których wskazani przez Radę kandydaci nie zostali uzna-
ni za godnych sprawowania urzędów sędziowskich. 

Zalecenie Nr R (94) 12 Komitetu Ministrów dla Państw Członkow-
skich Rady Europy (przyjęte przez Komitet Ministrów 13.10.1994 r. 
na 516 posiedzeniu zastępców ministrów) w części dotyczącej nieza-
wisłości, sprawności i roli sędziów formułuje zasadę, zgodnie z któ-
rą wszystkie decyzje dotyczące kariery zawodowej sędziów powinny 
się opierać na obiektywnych kryteriach, a rekrutacji i awansowania sę-
dziów powinno się dokonywać na podstawie ich osiągnięć z uwzględ-
nieniem ich kwalifikacji, prawości, zdolności i sprawności. Organ 
podejmujący decyzje dotyczące rekrutacji i awansowania sędziów po-
winien być niezależny od rządu i od administracji. Dla zagwaranto-
wania jego niezależności powinny istnieć reguły, zgodnie z którymi 
np. członkowie tego organu byliby dobierani przez samych sędziów, 
a ów organ sam by decydował o swych zasadach postępowania. 



238

Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk

Organem takim jest w Polsce Krajowa Rada Sądownictwa, a kon-
stytucyjna zasada harmonijnej współpracy władzy wykonawczej 
i sądowniczej wyrażona w art. 10 Konstytucji RP wymaga współ-
działania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Radą w procesie no-
minowania sędziów. Procedura dochodzenia do nominacji sędziow-
skiej to wieloletnia ciężka praca połączona z ogromem wyrzeczeń 
i rygorów. Arbitralna decyzja Prezydenta godzi w zasadę niezawi-
słości sędziowskiej, pozwala bowiem na domniemanie, że tylko kan-
dydaci akceptowani przez władzę wykonawczą, bez względu na ich 
dorobek i zawodową przydatność, mogą oczekiwać nominacji. 

Brak uzasadnienia decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
o odmowie nominacji i wskazania jej podstaw prawnych zagraża sę-
dziowskiej niezawisłości i wprowadza niejasne kryteria, jakie powinni 
spełniać kandydaci na kolejnych etapach sędziowskiej kariery. Jest nie 
do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa. W ostatnim 
okresie wielu przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej 
odwołuje się do niezawisłych sądów jako gwaranta przestrzegania 
i poszanowania praw i wolności obywatelskich. Dla prawidłowego 
wypełniania tej funkcji każdy sędzia musi mieć pewność, że jego za-
wodowa kariera opiera się na kryteriach obiektywnych, a nie na prze-
konaniu, że będzie on w swoich orzeczeniach realizował oczekiwania 
władzy wykonawczej. 

Apelujemy zatem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aby 
publicznie uzasadnił swoją decyzję. 

 
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
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Rezolucja Europejskiego 
Stowarzyszenia Sędziów

Trondheim, 23 września 2007 r.

Europejski Oddział Światowej Unii Sędziów wyraża swoje głębokie 
zaniepokojenie zmianami legislacyjnymi w Polsce, zmierzającymi do 
zredukowania kompetencji samorządu sędziowskiego na rzecz władzy 
wykonawczej, a w szczególności konstruujące rozszerzone kompeten-
cje Ministra Sprawiedliwości, a także mające na celu osłabienie gwa-
rancji niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Europejskie 
Stowarzyszenie Sędziów szczególnie zwraca swoją uwagę na ostatnie 
zmiany wprowadzone do „Ustawy o ustroju sądów powszechnych” 
z 29.6.2007 r. w odniesieniu do tych jej aspektów, które: 
a)  przyznają wprost władzy wykonawczej możliwość ingerencji w za-

sadę sprawowania funkcji prezesa sądu powszechnego, a związaną 
z jej faktycznym wykonywaniem;

b)  umożliwiającą władzy wykonawczej przeniesienie sędziego do in-
nego sądu, a tym samym odsunięcie go od prowadzenia sprawy 
bez zgody tego sędziego; 

c) przekazują kompetencje do wszczęcia postępowania dyscyplinar-
nego przeciwko sędziom do wyłącznej dyskrecji prokuratora.

Podkreślając swoje zaangażowanie Europejskie Stowarzyszenie 
Sędziów ponagla polskie władze, aby były świadome przestrzegania 
uniwersalnie przyjętych standardów niezależności wymiaru spra-
wiedliwości. Niezawisłość sędziów jest pierwszym i najważniejszym 
elementem niezbędnym do zapewnienia trójpodziału władzy1. Ta za-
sada jest jedną z niezbędnych gwarancji dla społeczeństwa, które na-
bywa wówczas pewność, że wymiar sprawiedliwości będzie wyko-
nywany przez niezależne i niezawisłe sądy. W konsekwencji organy 
władzy wykonawczej i ustawodawczej muszą powstrzymać się przed 
podejmowaniem jakichkolwiek kroków, które mogłyby umniejszać 
znaczenie niezawisłości sędziów. 

1  Zob. Memorandum wyjaśniające do Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Eu-
ropy Nr R (94) 12 dotyczącej niezawisłości, sprawności i roli sędziów.
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Ogólnie przyjęte standardy niezależności wymiaru sprawiedliwo-
ści wymagają, aby procedury nominacji i awansu sędziów, włączając 
w to powierzenie wykonywania funkcji prezesa sądu, wolne były od 
jakichkolwiek politycznych wpływów1. Władze podejmując decyzje 
związane z wyłonieniem i awansem sędziów muszą być niezależne od 
rządów i administracji2. 

Powzięcie jakichkolwiek środków zmierzających do ukształtowa-
nia dyscyplinarnej odpowiedzialności sędziów lub jakiegokolwiek in-
nego rodzaju odpowiedzialności sędziowskiej musi zostać zorganizo-
wane w taki sposób, aby nie naruszało dotychczasowej niezawisłości 
sędziów. 

Międzynarodowe standardy wymagają, aby jakiekolwiek zarzuty 
lub skargi wnoszone przeciwko sędziemu, a dotyczące jego pracy jako 
profesjonalnego sędziego, były prowadzone rzetelnie i uczciwie przy 
zastosowaniu odpowiednich procedur, zgodnych z tymi, które przyję-
te zostały przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i wolne są od 
jakichkolwiek politycznych nacisków3.

Rozszerzenie wpływu władzy wykonawczej na postępowanie dy-
scyplinarne w stosunku do sędziów i ograniczanie sprawowania przez 
nich niezależnego wymiaru sprawiedliwości kreuje precedens zmie-
rzający do zwiększenia wpływu władzy wykonawczej na działalność 
sądów i ustanawia sprzeczny z zasadami demokracji i z zasadami 
prawa precedens, który sprzeciwia się powszechnie obowiązującym 
i przestrzeganym zasadom trójpodziału władzy, niezawisłości sędziów 
i niezależności sądów.

Z wyżej wymienionych powodów Europejskie Stowarzyszenie Sę-
dziów zobowiązuje odpowiednie władze polskie do przestrzegania 
powszechnie przyjętych standardów niezawisłości sędziów i niezależ-
ności sądów, które powinny być przestrzegane w każdym czasie. Żad-
ne z podejmowanych działań i środków nie mogą stanowić zagrożenia 
dla tych zasad.

1  Zob. Opinia Nr 1 Rady Doradczej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy 
(CCJE) na temat standardów dotyczących niezależności sądownictwa i nieusuwalności 
sędziów, § 17.

2  Zob. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R (94) 12 dotycząca nie-
zawisłości, sprawności i roli sędziów, zasada I.2.c.

3  Zob. np. art. 17 Podstawowych zasad niezależności sądownictwa, przyjętych przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, listopad 1985 r.; Rekomendacja Nr R (94) 12, zasada VI (2) 
i (3). 
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Rezolucja Światowej Unii Sędziów

27 września 2007 r.

Odnosząca się do Rezolucji przyjętej przez Europejskie Stowarzy-
szenie Sędziów 23.9.2007 r. 

Mając na względzie to, że:
1) Europejskie Stowarzyszenie Sędziów podjęło rezolucję, będącą in-

tegralną częścią niniejszego dokumentu, na swoim posiedzeniu 
w dniu 23.9.2007 r.;

oraz to, że
2) Powyższa rezolucja została wzięta pod uwagę przez delegatów 

Światowej Unii Sędziów na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego 
w dniu 27.9.2007 r.

Potwierdza się i przyjmuje jako swoje przez Światową Unię Sę-
dziów: zaadaptowanie powyższej Rezolucji Europejskiego Stowarzy-
szenia Sędziów jako Rezolucji Światowej Unii Sędziów.
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Jaki model zarządzania sądownictwem 
powszechnym1

Jacek Szerer2

Po wejściu Polski do UE powinniśmy w krótkim czasie dostosować 
się do standardów europejskich nie tylko w zakresie stosowania pra-
wa europejskiego, ale także organizacji pracy i zarządzania sądami. 
Dobrze zorganizowany i zarządzany sąd, przyjazny dla interesantów, 
może w znaczny sposób poprawić wizerunek sądownictwa w oczach 
opinii publicznej, jak również zapewnić komfort pracy sędziom 
i urzędnikom sądowym. Dzięki poprawie organizacji pracy można 
ograniczyć skargi stron, zwłaszcza te dotyczących opieszałości wymia-
ru sprawiedliwości. Problem sposobu zarządzania sądami w Polsce 

1  Poruszoną w tekście problematykę modelu zarządzania sądownictwem szczegó-
łowo omawia J. Ignaczewski, Wymiar sprawiedliwości – teraźniejszość i przyszłość, War-
szawa 2007. 

2  Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.
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był m.in. przedmiotem narady prezesów sądów okręgowych i apela-
cyjnych w Dębem w dniach 17–19.4.2007 r. Poruszone przez Minister-
stwo Sprawiedliwości zagadnienia związane z modelem zarządzania 
sądami skłoniły mnie do napisania niniejszego artykułu i podzielenia 
się uwagami z perspektywy moich trzyletnich doświadczeń sprawo-
wania funkcji prezesa średniej wielkości sądu okręgowego.

Zarządzanie sądami w Polsce nie jest rzeczą łatwą, albowiem istnie-
je kilka ośrodków decyzyjnych, które na siebie wzajemnie oddziału-
ją, a rolą prezesa sądu jest zachowanie wzajemnej równowagi między 
nimi. Na szczeblu sądu okręgowego w procesie podejmowania decy-
zji duży wpływ ma kolegium sądu okręgowego, z kolei w sprawach 
finansowo-gospodarczych dyrektor sądu okręgowego, którego pracę 
nadzoruje dyrektor sądu apelacyjnego. Z kolei prezes sądu okręgo-
wego podlega administracyjnie prezesowi sądu apelacyjnego, który 
współpracuje z kolegium sądu apelacyjnego. Ta duża ilość organów 
współdecydujących i nadzorujących jest niezbędna dla wykonywania 
konstytucyjnych zadań wymiaru sprawiedliwości i nie pozwala na 
wprowadzenie do sądownictwa powszechnego klasycznego modelu 
menedżerskiego zarządzania.

Na początek chciałbym omówić instytucję dyrektora sądu. Funk-
cja ta, wprowadzona w 2002 r., budziła wiele kontrowersji związanych 
z możliwością pojawienia się dualizmu w zarządzaniu tak specyficzną 
jednostką, jaką jest sąd. Podstawowe obawy związane były z precyzyj-
nym rozdzieleniem uprawnień pomiędzy prezesem a dyrektorem tak, 
aby między tymi organami nie „iskrzyło” i żeby Minister Sprawiedli-
wości nie musiał rozstrzygać sporów kompetencyjnych.

Idea powołania organu do zarządzania sprawami finansowymi i go-
spodarczymi sądu wynikła z potrzeby wprowadzenia wyspecjalizowa-
nej kadry fachowców umiejętnie poruszającej się w obszarze finansów 
publicznych, zamówień publicznych i wolnego rynku. Kompetencje 
ustawowe dyrektora sądu uregulowane zostały w ustawie z 27.7.2001 r. 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) 
oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i dzia-
łalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. Nr 247 poz. 1814)1. 
Zgodnie z art. 22 § 1 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych prezes 
sądu kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw 

1 Przepisy uchylono 31.8.2007 r.
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należących do dyrektora sądu. Dyrektor sądu okręgowego jest dyspo-
nentem drugiego stopnia w zakresie zarządzania budżetem sądów na 
obszarze okręgu, sprawuje kontrolę gospodarki finansowej i gospo-
daruje mieniem Skarbu Państwa. Zgodnie natomiast z art. 177 § 4 tej 
ustawy podlega w tym zakresie dyrektorowi sądu apelacyjnego. 

Na początku pojawiały się głosy, że pozbawienie prezesa sądu okrę-
gowego bezpośredniego wpływu na decyzje finansowe będzie osłabie-
niem jego pozycji. Jednakże, po pięcioletnim okresie funkcjonowania 
tej instytucji, wszędzie tam, gdzie prezesi chcieli dostrzec korzyści pły-
nące ze wspólnego zarządzania sądami, można zauważyć pozytyw-
ne efekty tego rozwiązania. Nastąpiło wzmocnienie pozycji prezesa, 
ponieważ – pozyskując profesjonalną kadrę do rozwiązywania wielu 
zawiłych proceduralnie i bardzo czasochłonnych problemów natury 
finansowo-prawnej – może on skoncentrować się na działaniach nad-
zorczych, administracyjnych i koncepcyjnych. Poza tym w sposób na-
turalny zniknął problem odpowiedzialności prezesa za naruszenie dy-
scypliny finansów publicznych.

Na przykładzie Sądu Okręgowego w Świdnicy można stwierdzić, 
że prawidłowo ułożona współpraca prezesa i dyrektora daje dużo 
większe możliwości realizacji pożądanego modelu funkcjonowania 
jednostki. Współpraca ta generalnie sprowadza się do następujących 
zasad:
1)  cele i zadania określa prezes po uzyskaniu opinii dyrektora sądu 

i kolegium sądu;
2)  strategię wypracowują wspólnie prezes i dyrektor;
3)  przyjęte cele i zadania wykonuje dyrektor pod nadzorem prezesa.

Inaczej mówiąc, dyrektor realizuje wizję prezesa co do sposobu 
funkcjonowania jednostki, prezes natomiast uwzględnia realia eko-
nomiczne i zasady gospodarki finansowej określane przez dyrekto-
ra sądu. Tak przyjęty model funkcjonuje prawidłowo, gdy pomiędzy 
obu stronami istnieje szybki przepływ informacji, dobra komunikacja, 
wzajemne zaufanie i szacunek.

W klasycznym modelu zarządzania najważniejszą rolę odgrywa 
przywódca, czyli menedżer, który ma wszystkie instrumenty zarzą-
dzania. Tymczasem w naszych sądach nastąpił podział kompetencji 
i dualizm w zarządzaniu. Nie sposób zatem wprowadzić do sądow-
nictwa klasycznego modelu zarządzania, z jednym ośrodkiem decy-
zyjnym, skoro ustawodawca przyjął inne rozwiązanie. Ponadto pre-
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zesi sądów nie mogą stosować wprost takiego modelu w stosunku 
do kadry sędziowskiej, ponieważ sędziowie są niezawiśli, niezależni 
i w praktyce nieusuwalni i nieprzenoszalni.

W sądownictwie polskim należy wprowadzić system mieszany, 
czyli model zarządzania menedżersko-administracyjny, albowiem 
sąd to bardzo specyficzna jednostka, której naczelnym zadaniem jest 
wymierzanie sprawiedliwości. W tym zakresie sąd nie świadczy kla-
sycznych usług i nie jest po to, aby zadowolić petenta, lecz po to, aby 
wydać sprawiedliwy wyrok na podstawie obowiązujących przepisów, 
utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego i zgodnie z własnym su-
mieniem. Należy przygotować prezesów wszystkich szczebli do inne-
go sposobu podejścia do interesanta, którego de facto można porównać 
z klientem oczekującym szybkiego i sprawnego załatwienia sprawy. 
Wizerunek wymiaru sprawiedliwości kształtowany jest często przez 
interesantów, którzy czasami raz w życiu odwiedzają gmach sądu. 
Obywatel ocenia sądy często poprzez: estetykę wnętrz i organizację 
pracy, rzetelność udzielania informacji, kompetencje i kulturę osobistą 
pracowników, rodzaj stosowanych dokumentów i ich przejrzystość, 
pomoc w wypełnianiu formularzy, terminowość, ilość czasu niezbędną 
do załatwienia sprawy, formę załatwiania skarg. Powszechne oczeki-
wanie na sprawne i szybkie rozstrzygnięcia jest wyzwaniem, z którym 
w najbliższym czasie muszą zmierzyć się prezesi wszystkich sądów, 
którzy podejmując decyzję będą badać poziom społecznego odbioru 
funkcjonowania sądu i będą dokonywać systematycznego monitoro-
wania obowiązujących w sądzie procedur.

Podsumowując te rozważania należy podkreślić, że zorganizowa-
nie sprawnego zarządzania sądownictwem powszechnym musi być 
poprzedzone szeroką konsultacją Ministerstwa Sprawiedliwości ze 
środowiskiem sędziowskim. Nie można bowiem w sądownictwie sto-
sować wprost klasycznych modeli zarządzania, które sprawdziły się 
w przedsiębiorstwach czy urzędach administracji publicznej. Przy-
szły model zarządzania sądami, który powinien mieć wiele elemen-
tów modelu menedżerskiego, powinien jednak uwzględniać zasadni-
czą misję sądownictwa, którą jest wymierzanie sprawiedliwości przez 
wydawanie merytorycznie dobrych wyroków w rozsądnym terminie, 
zgodnie z prawem i standardami europejskimi, przez sprawnych, do-
brze zorganizowanych, należycie wynagradzanych i mających wyso-
kie poczucie obowiązku sędziów.
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Informacja o pracy Europejskiej Komisji 
do Spraw Efektywności Wymiaru 

Sprawiedliwości (CEPEJ) 
w latach 2005–2006
Magda Krzyżanowska-Mierzewska1

Na podstawie rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy 
z 18.9.2002 r. (12/2002) powołano Europejską Komisję do Spraw Efek-
tywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ)2. Grupuje ona ekspertów 
do spraw organizacji wymiaru sprawiedliwości z 47 państw członkow-
skich Rady Europy3. Mandat CEPEJ obejmuje działania na rzecz popra-
wy efektywności wymiaru sprawiedliwości poprzez, w szczególności, 
zapewnienie praktycznego stosowania istniejących już standardów 
prawnych Rady Europy w dziedzinie sprawności sądownictwa4.

Cel niniejszego tekstu jest zasadniczo jedynie informacyjny: cho-
dzi o podanie informacji o dokumentach CEPEJ, o tym, czego dotyczą, 
i o tym, gdzie ich szukać. Znajomość dokumentów obrazujących prace 
CEPEJ może być o tyle przydatna polskim sędziom, że pokazują one 
liczne przykłady rozwiązań zmierzających do usprawnienia postępo-
wania sądowego. Nie wszystkie z nich nadają się do bezpośredniego 
zastosowania, mają bowiem charakter raczej wskazań dla ustawodaw-
cy lub dla osób kształtujących politykę zarządzania wymiarem spra-
wiedliwości na poziomie krajowym. 

Jednakże wiele z nich adresowanych jest do osób zarządzających 
sądami, bądź bezpośrednio do samych sędziów. Niektóre z nich, wi-

1  Radca prawny, prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu.

2  Zob. http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/; lub www.coe.int/CEPEJ; wszyst-
kie cytowane w tekście dokumenty można znaleźć na tej stronie. 

3  Informacja o działalności CEPEJ w latach 2002–2004: M. Krzyżanowska-Mierzewska, 
Sprawność sądownictwa w pracach Rady Europy: Informacja o działalności Europejskiej 
Komisji Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), [w:] Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, 
wyd. 2, oprac. Ł. Bojarski, Warszawa 2004, s. 142–156. 

4  Lista rekomendacji Rady Europy dotyczących sprawności sądownictwa: http://
www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/textes/ListeRecRes_en.asp.



247

Część X.  Varia

dziane z punktu widzenia naszych polskich przyzwyczajeń, możemy 
odbierać jako osobliwe czy też nazbyt konsensualne, a nie dosyć wład-
cze. Jednakże jeżeli przyjrzeć się im bliżej i zastanowić nad możliwoś-
cią ich zastosowania w praktyce, wydaje się, że nic nie stoi temu na 
przeszkodzie. Nie byłoby potrzebne wprowadzanie żadnych nowych 
przepisów, wystarczą rozwiązania organizacyjne przyjęte przez po-
szczególne sądy, bądź nawet przez samych sędziów, organizujących 
tok postępowania. Wreszcie, nawet te rozwiązania, które wydają się 
niezgodne z przyjętymi w Polsce zwyczajami, mogą stanowić dobry 
punkt wyjścia do dyskusji w środowiskach konkretnych sądów o tym, 
czy na przeszkodzie ich stosowaniu nie stoi właśnie to: jedynie zwy-
czaj i przyjęty od dawna nawyk działania w określony sposób. Ta-
kie nawyki można przecież starać się zmieniać, korzystając – także 
– z przyjętych lub dyskutowanych w innych krajach rozwiązań orga-
nizacyjnych. 

Działalność CEPEJ w latach 2005–2007 była prowadzona w zgodzie 
z planem działania przyjętym w 2005 r.1 Zaplanowano m.in. realizację 
następujących zadań, związanych ze sprawnością postępowania sądo-
wego: 
1)  Stworzenie kryteriów oceny działania systemów wymiaru spra-

wiedliwości w państwach członkowskich;
2)  realizacja programu ramowego dotyczącego okresów trwania 

postępowania sądowego;
3)  ocena wpływu instrumentów prawnych Rady Europy dotyczą-

cych mediacji na sprawność postępowania.

Ad 1) Kontynuując prace rozpoczęte w 2003 r., w 2006 r. CEPEJ 
opublikowała pierwszy syntetyczny raport „European Judicial Systems 
– Edition 2006”2. Zadaniem ekspertów pracujących nad przygotowa-
niem raportu było skonstruowanie narzędzi pozwalających na obiek-
tywną ocenę i porównanie pracy różnych sądów, a także umożliwiają-
cych porównanie efektywności wymiaru sprawiedliwości w różnych 
systemach prawa. Raport jest pierwszym opracowanym w ramach 
tego długoterminowego zadania. Następny raport obejmujący zaktua-
lizowane informacje jest obecnie przygotowywany i zostanie zapewne 
przyjęty w 2008 r. 

1  CEPEJ (2005) 10.
2  Zob. www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/2006/CEPEJ_2006_eng.pdf.
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Przyjęcie raportu rozpocznie nową fazę działalności CEPEJ, w któ-
rej syntetyczne informacje uzyskane dzięki raportom będą wykorzy-
stywane w przyszłych działaniach Komisji zmierzających do uspraw-
niania wybranych aspektów działania wymiaru sprawiedliwości. 
Prace prowadzone bowiem dotąd w ramach CEPEJ wykazały, że wie-
le krajów nie zbiera danych, które umożliwiałyby dokonywanie oce-
ny efektywności postępowania sądowego i rzeczywistego czasu jego 
trwania, lub nie robi tego w sposób umożliwiający uzyskanie synte-
tycznego i porównywalnego obrazu sytuacji w całym kraju, a tym bar-
dziej – przeprowadzenie porównania z innymi krajami. W szczegól-
ności z pilotażowego badania przeprowadzonego w 2004 r. wynika, 
że jedynie bardzo niewiele krajów dysponuje kompletnymi danymi 
w tym zakresie1. 

Przy opracowywaniu raportu CEPEJ posługiwał się także Opinią 
Nr 6 przygotowaną przez Radę Konsultacyjną Sędziów Europejskich 
zatytułowaną „Rzetelny proces w rozsądnym terminie i rola sędziego 
w postępowaniu, z uwzględnieniem alternatywnych metod rozwiązy-
wania sporów”2.

Raport zawiera zarys rezultatów badania przeprowadzonego 
w 45 krajach europejskich na podstawie danych z 2004 r. Dostarcza 
ilościowych i jakościowych danych przedstawionych w sposób umożli-
wiający dokonywanie porównań międzysystemowych. Zawiera tabele 
porównawcze i komentarze o kwestiach kluczowych dla zrozumienia 
funkcjonowania europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości, 
wskazujące na zagadnienia istotne dla określania kierunków polityki 
w dziedzinie poprawy jakości i efektywności jego działania. 

Ad 2) W 2005 r. Komisja przyjęła „Program ramowy” dotyczący 
ram czasowych (time-frames) postępowania sądowego3. Pojęcia „ram 
czasowych postępowania sądowego” nie należy utożsamiać z postę-
powaniem sądowym „w rozsądnym terminie” w rozumieniu art. 6 

1  CEPEJ (2002) Evaluation, European Commission for the Efficiency of Justice – European 
judicial systems 2002 – Facts and figures on the basis of a survey conducted in 40 State Members 
of the Council of Europe.

2  Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no 6 (2004) of the Consultative 
Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers on fair trial 
within a reasonable time and judge’s role in trials taking into account alternative means of dis-
pute settlement, CCJE (2004) OP No. 6; www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/judicialpro-
fessions/ccje/default_en.asp.

3  CEPEJ (2004) 19 Rev 2.
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Europejskiej konwencji praw Człowieka i podstawowych Wolności. 
„Rozsądny termin” to okres, który nie narusza prawa do rzetelnego 
postępowania sądowego, wyznaczony przez najniższy próg wyma-
gań. Wszystko, co ten okres przekracza, jest już naruszeniem prawa 
podmiotowego. Natomiast „ramy czasowe postępowania sądowego” 
oznaczają optymalny czas trwania postępowania dla danego rodzaju 
sprawy. Określenie takich ram jest zadaniem zarówno dla sprawują-
cych wymiar sprawiedliwości, jak i dla jego użytkowników. 

Częścią realizacji „Programu ramowego” było przygotowanie do-
kumentu zatytułowanego „Lista czynników zarządzania czasem w po-
stępowaniu sądowym”1. Lista ma służyć jako narzędzie zarządzania 
wymiarem sprawiedliwości. Zawiera szczegółowe pytania dotyczące 
efektywnych rozwiązań organizacyjnych w ramach systemu i w kon-
kretnym sądzie. Odpowiedź na nie może pomóc zebrać informacje 
o tym, jaki jest aktualny stan wiedzy o czasie trwania postępowania są-
dowego i o istnieniu – bądź nie – mechanizmów zbierania i wykorzy-
stania stosownej informacji w praktyce zarządzania. Pytania ogólne 
brzmią następująco (każdemu z nich towarzyszą liczne pytania szcze-
gółowe): 
1)  Czy istnieje mechanizm umożliwiający systematyczne uzyskiwanie 

informacji na temat rzeczywistego czasu trwania postępowania?,
2)  Czy istnieją ustalone standardy czasu trwania poszczególnych ro-

dzajów postępowań?, 
3)  Czy dla celów stosowania takich standardów stworzono kategorie 

spraw rozpoznawanych przez sądy?,
4)  Czy istnieją mechanizmy umożliwiające zbieranie danych na bie-

żąco i monitorowanie rzeczywistego przebiegu postępowania?,
5)  Czy istnieją mechanizmy umożliwiające ustalenie zwłoki w toczą-

cych się postępowaniach i usuwania jej skutków?, 
6)  Jaki użytek robi się z technik informatycznych w przedmiocie mo-

nitorowania przebiegu postępowań sądowych? 

„Program ramowy” zawiera propozycje i sugestie dla państw 
członkowskich Rady Europy zmierzające do opracowania i przestrze-
gania w praktyce optymalnych okresów trwania postępowania. Opra-
cowanie ram czasowych dla postępowania sądowego może odbywać 

1  Time – management checklist – Checklist of indicators for the analysis of length of proceed-
ings in the justice system, CEPEJ (2005) 12 Rev. 
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się na poziomie ogólnopaństwowym, na poziomie lokalnym i na po-
ziomie konkretnego sądu. 

Na poziomie ogólnopaństwowym zaleca się dość oczywiste środki 
o wysokim stopniu ogólności, takie jak: zapewnienie stosownych wy-
nagrodzeń osobom pracujących w wymiarze sprawiedliwości, zwięk-
szenie zakresu kompetencji osób zarządzających sądami, w szczegól-
ności co do samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi, 
zapewnienie osobom zarządzającym sądami odpowiedniego fachowe-
go wykształcenia, poprawę zarządzania przepływem spraw i kontrolą 
spraw zaległych, modernizację środków materialnych, w szczególno-
ści zaś stosowanie informatycznych metod zarządzania administracją 
sądową. 

Na poziomie ustawodawczym proponuje się także prowadzenie sy-
stematycznych ocen – dla każdego projektu ustawodawczego – wpły-
wu, jaki projektowany akt może mieć na działalność wymiaru spra-
wiedliwości i na czas trwania postępowań sądowych. Niezbędnie jest 
prowadzenie ogólnokrajowych badań i analiz dotyczących czasu trwa-
nia postępowania sądowego, w szczególności zaś stworzenie stosow-
nych narzędzi statystycznych dla monitorowania wpływu spraw i rze-
czywistego czasu trwania postępowań. Na podstawie tak zebranych 
danych należy zdefiniować standardy optymalnego czasu trwania dla 
różnych typów postępowań i stworzyć mechanizmy pozwalające na 
monitorowanie ich przestrzegania. 

Dla zapewnienia realności i przewidywalności ram czasowych pro-
ponuje się publikowanie danych dotyczących realnego czasu trwania 
postępowania sądowego w różnych kategoriach spraw. Takie stan-
dardowe modele czasu trwania postępowania powinny stanowić ele-
ment planowania pracy sądów na podstawie analizy ilości i charakteru 
spraw wpływających do konkretnego sądu. W szczególności niezbędne 
jest monitorowanie postępu w sprawach starych, tzn. takich, które ten 
optymalny okres już przekroczyły. Należy także określić (tam, gdzie 
nie istnieją) i zapewnić przestrzeganie terminów sporządzania uzasad-
nień do orzeczeń. Zaleca się także zachęcanie instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego do udziału w debacie na temat poprawy funkcjono-
wania wymiaru sprawiedliwości. Dla kształtowania przebiegu kon-
kretnych postępowań możliwe jest stworzenie mechanizmów pozwa-
lających na ustalanie przez sąd ze stronami czasu, w którym będzie 
się toczyło postępowanie w konkretnej sprawie już wniesionej. Takie 
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ustalenie powinno być dokonywane w drodze procedury, opracowa-
nej bądź jako stosowne rozwiązanie legislacyjne, bądź przez przyjęcie 
lokalnego zwyczaju negocjowania i zawierania takiego rodzaju umo-
wy ze stronami. 

Pozostałe metody sugerowane przez CEPEJ to:
1)  Wprowadzenie obowiązku informowania stron przez sąd o tym, 

jaki jest przewidywalny czas trwania postępowania w sprawie da-
nego rodzaju;

2)  Regulowanie wpływu spraw do sądu przez zapewnienie, że stro-
ny nie będą nadużywały środków odwoławczych;

3)  Ograniczenie możliwości składania zażaleń od niektórych orze-
czeń;

4)  Wprowadzenie mechanizmów filtrujących (dla sądów najwyż-
szych);

5)  Rozważenie możliwości nakładania grzywien na osoby składające 
środki odwoławcze w oczywisty sposób nieuzasadnione;

6)  Stworzenie lub wzmocnienie funkcji sędziego lub urzędnika sądo-
wego odpowiedzialnego za przygotowanie sprawy do rozprawy 
w sprawach cywilnych;

7)  Zakaz odraczania rozpraw sine die;
8)  Wprowadzenie i egzekwowanie negatywnych konsekwencji dla 

stron w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności lub nie-
uzasadnionej zwłoki w dokonaniu czynności procesowej;

9)  Określenie priorytetów w zarządzaniu sprawami przez sąd na 
podstawie wstępnej oceny charakteru i przewidywalnego czasu 
trwania spraw przed nim zawisłych – po uprzednim przyjęciu 
kwalifikacji rodzajów spraw;

10) Eliminacja długiego czasu oczekiwania świadka lub ofiary prze-
stępstwa na pojawienie się w dniu rozprawy w sali sądowej; 

11) Ustanowienie procedury pozwalającej stronie na złożenie skargi na 
przewlekłość postępowania; 

12) Angażowanie uczestników procesu sprawowania wymiaru spra-
wiedliwości w zarządzanie nim przez dostarczanie użytkownikom 
regularnej informacji o funkcjonowaniu sądów, a także prowadze-
nie w sądach badań dotyczących oceny funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości przez lokalnych jego użytkowników; 

13) W dziedzinie szkolenia sędziów, prokuratorów i wszystkich zawo-
dów związanych z wymiarem sprawiedliwości: wzmocnienie in-
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terdyscyplinarnego charakteru szkolenia zawodowego, z uwzględ-
nieniem elementów zarządzania, właściwych dla każdego z tych 
zawodów;

14) Wprowadzenie specjalnych modułów szkolenia dotyczących prze-
ciwdziałania przewlekłości postępowania;

15) Poprawa monitorowania przestrzegania terminów przez biegłych 
sądowych;

16) Stworzenie mechanizmu czuwania nad terminowością składania 
opinii biegłych;

17) Zapewnienie publicznego dostępu do informacji dotyczącej termi-
nów składania opinii przez biegłych;

18) Zdefiniowanie obowiązków i roli urzędników sądowych, komor-
ników, notariuszy i wszystkich innych zawodów zaangażowanych 
w postępowanie sądowe w przedmiocie zapewnienia jego spraw-
nego przebiegu.
Ponadto opracowano i przyjęto dwa raporty na temat funkcjonowa-

nia ram czasowych postępowania w państwach europejskich: „Długość 
postępowania sądowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka1 i „Zarządzanie czasem w wymiarze sprawiedliwo-
ści: doświadczenie krajów skandynawskich2. 

Pierwszy z nich odpowiada na pytanie, jakie wnioski dotyczące 
przebiegu i długości postępowania sądowego wynikają z orzeczni-
ctwa Trybunału w tych sprawach, w których orzekł on o naruszeniu 
prawa strony do postępowania w rozsądnym terminie – jakie katego-
rie spraw można wyróżni na podstawie tego orzecznictwa i jakie spe-
cyficzne formy przewlekłości prowadziły do naruszenia tego prawa 
stron. Zważywszy, że w wielu wyrokach wydanych w 2006 r. w spra-
wach polskich Trybunał orzekł naruszenie prawa do postępowania 
w rozsądnym terminie, a także uznał, że czas trwania aresztu tymcza-
sowego był za długi, analiza tego dokumentu może dostarczyć pol-
skim sędziom pożytecznych praktycznych wskazówek. W szczególno-
ści, wśród przyczyn składających się na naruszenie tego prawa, raport 
wymienia następujące, wyróżnione przez Trybunał:
1)  Kształt przepisów określających właściwość miejscową sądów, 

nadmiernie oddalający sąd od miejsca zamieszkania strony;

1  „Length of court proceedings based on the case–law of the ECHR”, CEPEJ (2006) 15.
2  „Time management of justice systems: a Northern Europe study”, CEPEJ (2006) 14.
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2)  Przeniesienie sędziego do innego sądu w czasie trwania postępo-
wania;

3)  Niewystarczająca liczba sędziów;
4)  Nadmiernie częsta konieczność orzekania w składzie wieloosobo-

wym;
5)  Duża liczba spraw zaległych;
6)  Kompletny brak aktywności po stronie sądu; 
7)  Systemowe wady przepisów proceduralnych, pozwalające na 

przewlekanie postępowania; 
8)  Zaniedbania we wzywaniu stron lub świadków;
9)  Sposób wezwania niezgodny z obowiązującym prawem;

10) Spory między organami administracyjnymi i sądowymi co do tego, 
kto jest kompetentny do rozpoznania sprawy;

11) Zwłoka w przekazaniu sprawy do sądu odwoławczego;
12) Przewlekanie sprawy przez reprezentantów stron;
13) Inercja sędziego w prowadzeniu sprawy;
14) Zachowanie biegłych;
15) Częste odraczanie rozpraw;
16) Długie przerwy między rozprawami;
17) Zwłoka w wyznaczeniu pierwszej rozprawy;
18) Zwłoka w sporządzeniu uzasadnienia i jego doręczeniu stronom;
19) Nieumiejętność sądu korzystania z jego dyskrecjonalnych upraw-

nie w przedmiocie prowadzenia postępowania cywilnego;
20) Nieistnienie lub wady przepisów określających sposób prowadze-

nia postępowania cywilnego;
21) W postępowaniu karnym: problemy strukturalne dotyczące orga-

nizacji prokuratury;
22) Orzekanie o połączeniu – lub niepołączeniu – spraw karnych;
23) Niestawiennictwo świadków;
24) Zależność możliwości wniesienia powództwa cywilnego od wyni-

ku postępowania karnego.
Drugi z tych raportów przedstawia praktyczne rozwiązania efek-

tywnościowe stosowane przez sądy skandynawskie.
Narzędziem mającym ułatwić osobom zarządzającym wymiarem 

sprawiedliwości zastosowanie w praktyce metod zmierzających do 
zwiększenia efektywności pracy sądów może być też kompendium 
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dobrych praktyk stosowanych w różnych sądach Europy1. Takie dobre 
praktyki w dziedzinie ustalania ram czasowych postępowania obej-
mują: 
1)  Ustalanie ram czasowych na poziomie ogólnopaństwowym, ale 

modyfikowanych lokalnie w zależności od warunków panujących 
w lokalnych sądach, np. w drodze negocjacji między prezesem 
a przewodniczącymi wydziałów;

2)  Ustalanie odrębnych ram czasowych dla różnych rodzajów postę-
powania; 

3)  Ustalanie ram czasowych dla głównych stadiów postępowania 
(np. śledztwo, przygotowanie aktu oskarżenia, przygotowanie 
rozprawy, rozprawa); 

4)  Ustalanie ram czasowych w zależności od stopnia skomplikowa-
nia sprawy; 

5)  Angażowanie stron postępowania w zarządzanie procesem w po-
staci informowania stron o przewidywalnym czasie trwania po-
szczególnych etapów postępowania (np. doręczanie stronom 
rozkładu rozpraw przed rozpoczęciem sądowej fazy, albo orga-
nizowanie okresowych spotkań lokalnych sędziów i prawników, 
na których dyskutuje się sposoby poprawy efektywności wymiaru 
sprawiedliwości w konkretnym lokalnym sądzie). 

W zapewnianiu stosowania tak ustalonych ram czasowych natural-
nym sposobem jest monitoring ich przestrzegania w ramach nadzo-
ru administracyjnego. Monitoring ten może być prowadzony w różny 
sposób (prezes sądu spotyka się z każdym sędzią raz do roku; sędzio-
wie wizytatorzy wizytują sądy w regularnych odstępach czasu; prze-
wodniczący wydziału spotyka się z sędziami wydziału raz w tygodniu/
miesiącu dla przedyskutowania problemów związanych z szybkością 
procedowania itp.).

Ad 3) W ramach CEPEJ utworzono także grupę roboczą do spraw 
mediacji (CEPEJ–GT–MED)2. Zajmuje się ona oceną skuteczności ist-
niejących już rekomendacji dotyczących mediacji i wpływem media-
cji na sprawność postępowania3. Grupa ta przygotowała syntetyczny 

1  „Compendium of best practices on time management of judicial proceedings”, CEPEJ 
(2006) 13. 

2  Zob. http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/mediation/default_en.asp.
3  Rekomendacja 98 (1) o mediacji w sprawach rodzinnych; Rekomendacja 99 (19) 

o mediacji w sprawach karnych; Rekomendacja 2001 (9) o alternatywach dla prowa-
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raport przedstawiający różne rozwiązania w dziedzinie mediacji ist-
niejące w Europie1. Mandat jej obejmuje także przygotowanie wskazó-
wek (guidelines) zmierzających do skutecznego stosowania w praktyce 
tych rekomendacji. Przygotowała ona trzy projekty takich wskazówek, 
odnoszących się do mediacji w sprawach karnych, cywilnych i admini-
stracyjnych2. Obecnie projekty te są przedmiotem dalszej dyskusji. 

Wzmocnienie polskiego wymiaru 
sprawiedliwości – zarządzanie 

personelem sądowym
Ryszarda Stasiak3

Wybrane tezy raportu sędziego Florentino-Gregorio Ruiz Yamuza 
w ramach „Projektu współpracy bliźniaczej” (Twinning Light) polskie-
go Ministerstwa Sprawiedliwości i hiszpańskiej Rady Sądownictwa. 

W ramach projektu „Wzmocnienie polskiego wymiaru sprawied-
liwości” strona hiszpańska przedstawiła na początku 2007 r. raport 
końcowy. W zakresie „Zarządzania personelem sądowym” poddano 
analizie (także porównawczej) system zarządzania personelem sądów 
i prokuratur oraz system oceny i awansów sędziów, prokuratorów 
i referendarzy sądowych. Ponadto ustalono jakich zmian potrzeba, 

dzenia sporów między organami administracji a osobami prywatnymi; Rekomendacja 
(2002) 10 o mediacji w sprawach cywilnych. 

1  CEPEJ (2007) 12E 03 May 2007, European Commission for the Efficiency of Justice 
(CEPEJ) – Analysis on assessment of the impact of Council of Europe recommendations concern-
ing mediation. 

2  CEPEJ (2007) 13PROV, Draft Guidelines for a better implementation of existing Recom-
mendation concerning penal mediation; CEPEJ (2007) 14PROV, Draft guidelines for a better 
implementation of the existing recommendation concerning family and civil mediation; CEPEJ 
(2007) 15PROV, Draft guidelines for a better implementation of the existing recommendation on 
alternatives to litigation between administrative authorities and private parties.

3  Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku.
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żeby poprawić jakość funkcjonowania sądów. Raport składa się z czte-
rech części głównych (podzielonych na podtytuły): „Sądownictwo”, 
„Oskarżyciel publiczny (prokurator)”, „Urzędnicy i inni pracownicy”, 
„Działanie sądów”. To dokument interesujący, jednak bardzo obszer-
ny. Poniżej sygnalizujemy tylko niektóre poruszane w nim zagadnie-
nia, głównie te dotyczące sędziów. Zachęcamy do lektury całego Ra-
portu, który jest dostępny w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Sądownictwo
Kariera zawodowa sędziów (rekrutacja). W raporcie sugeruje się, 

aby umożliwić dostęp do zawodu sędziego doświadczonym prawni-
kom, adwokatom i nauczycielom akademickim i zarezerwować dla 
nich proporcjonalną część stanowisk (np. w Hiszpanii 25% wyższych 
stanowisk sędziowskich zarezerwowano dla przedstawicieli innych 
zawodów prawniczych). 

Rola władzy wykonawczej. Wedle Raportu polski system rekruta-
cji sędziów jest dobry i zasadniczo zgodny z wytycznymi Europejskiej 
karty o statusie sędziego1. Raport wskazuje jednak na istotny w tej re-
krutacji udział Ministerstwa Sprawiedliwości2, choć zasady Karty su-
gerują wyłączną (nie tylko dominującą, a na pewno nie drugorzędną 
czy komplementarną) rolę specjalnego organu niezależnego, od wła-
dzy wykonawczej. Z kolei Zalecenie Nr (94) 123 przyjęte przez Komi-
tet Ministrów Rady Europy dotyczące niezawisłości, sprawności i roli 
sędziów wyklucza udział władzy wykonawczej w procesie rekrutacji 
sędziów. Zasada I.2.c. stanowi, że „(...) organ podejmujący decyzje do-
tyczące rekrutacji i awansowania sędziów powinien być niezależny od 
rządu i od administracji”.

Zdaniem autorów raportu wątpliwości budzi art. 58 PrUSP nada-
jący policji uprawnienia śledcze i sprawozdawcze oraz uznający ją za 
odpowiednią, by sprawdzać akta sądowe dotyczące kandydata na sę-
dziego. Problem może także stanowić art. 58 § 4 i 7 PrUSP, określa-
jący sposoby uzyskiwania przez Ministra Sprawiedliwości informacji 
o każdym kandydacie do objęcia pierwszego stanowiska sędziowskie-

1  Uchwalonej w Strasburgu, 8.7.1998 r., DAJ/DOC (98) 23.
2  Por. art. 57 i odpowiednie artykuły ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
3  Przyjęte 13.10.1994 r.
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go. Wątpliwości budzi fakt, że instrumentem określającym „szczegó-
łowy sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania i sporządzania informacji 
przez organy Policji o kandydacie do objęcia pierwszego stanowiska 
sędziowskiego” jest rozporządzenie. Przepisy te powinny być inter-
pretowane bardzo ostrożnie, tak, aby nie kolidowały z podstawową 
zasadą „Europejskiej karty o statusie sędziego”, która wyklucza „od-
rzucenie kandydata wyłącznie ze względu na jego płeć, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, bądź ze względu na jego poglądy filozoficzne 
i polityczne lub przekonania religijne” (art. 2.1).

Status sędziego. Autorzy Raportu wskazują, że w Hiszpanii, Niem-
czech i Francji statusowi sędziego poświęcone są całe ustawy, które 
szczegółowo regulują dostęp do zawodu, obsadzanie poszczególnych 
stanowisk, awanse, uprawnienia i obowiązki sędziów, niezawisłość, 
odpowiedzialność karną, cywilną i dyscyplinarną. Raport sugeru-
je opracowanie także w Polsce zasad dotyczących statusu sędziego 
w jednej obszernej ustawie (uzupełnianej przepisami wykonawczymi). 
Umożliwiałoby to uregulowanie kilku kluczowych aspektów statusu 
sędziów, o których w przeciwnym razie decydowałyby rozporządze-
nia Ministra (a te mogą ulegać zmianom lub być niedostatecznie pre-
cyzyjne). 

Na przykład wynagrodzenie sędziów zmienia się w Polsce często 
w zależności od możliwości budżetu. Pożądane byłoby trwałe uregu-
lowanie prawne takich zagadnień. Wedle Europejskiej karty o statusie 
sędziowskim: „W każdym państwie europejskim fundamentalne zasa-
dy statusu sędziowskiego są zawarte w normach wewnętrznych naj-
wyższego rzędu, a jego zasady w normach co najmniej ustawowego 
rzędu” (art. 1.2.), z kolei wedle wspomnianego Zalecenia Rady Euro-
py „warunki sprawowania urzędu przez sędziów i ich wynagradzania 
powinny być określone ustawowo”1. 

Prawa i obowiązki sędziów2 stanowią istotną część statusu sę-
dziowskiego i są w dużej mierze zbieżne z ustawodawstwem innych 
państw, niemniej zgłoszono kilka uwag. Między innymi obowiązek 
składania co roku oświadczenia o stanie majątkowym3 wydał się eks-
pertom przepisem zbyt surowym. Mógłby zostać zniesiony, gdyż wła-

1  Zalecenie (94) 12, Zasada I.2.a.
2  Art. 82 i n. PrUSP.
3  Art. 87 PrUSP.
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dze skarbowe i tak mają te dane i stąd dostateczną kontrolę nad podej-
rzanymi dochodami, wpływami czy operacjami finansowymi. 

W przypadku restrykcji dotyczących podejmowania pracy na in-
nym stanowisku1 różny jest organ wydający sprzeciw co do podjęcia 
przez sędziego dodatkowego zatrudnienia (właściwy prezes, bądź, 
w przypadku prezesa sądu okręgowego i apelacyjnego – Minister 
Sprawiedliwości). Dodatkowo, w razie sprzeciwu Ministra, nie ma 
możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku. Rozróżnienie takie jest 
nieuzasadnione i rozsądne wydaje się przekazanie kompetencji w tej 
kwestii Krajowej Radzie Sądownictwa, aby uchwaliła jednorodną pro-
cedurę dla całego kraju, tak jak np. w Hiszpanii.

Sytuacje administracyjne. Złożoność sytuacji administracyjnych, 
w jakich może znaleźć się sędzia, można sprowadzić do problematyki: 
służby czynnej, zadań specjalnych, urlopu oraz zawieszenia. Powin-
ny być one szczegółowo uregulowane, co sprzyjałoby stabilności urzę-
du sędziego oraz pewności prawa. Istniejące przepisy są rozproszone 
i koncentrują się zwłaszcza na kwestii delegowania sędziego na inne 
stanowisko bez jego zgody i bez zwolnienia z poprzednich funkcji, 
lecz z implikacjami finansowymi. Istniejące rozległe kompetencje Mi-
nistra Sprawiedliwości i prezesów sądów oraz kwestia występowania 
o urlop, zwłaszcza w celu pogodzenia życia rodzinnego i zawodowe-
go, wymagają usystematyzowania. 

Przeniesienia i delegowania. W czasie pełnienia obowiązków urzę-
dowych sędziego można przenieść na inne miejsce służbowe tylko za 
jego zgodą2, z wyjątkiem przypadku zniesienia stanowiska, niedopusz-
czalności zajmowania stanowiska lub z powodów dyscyplinarnych. Są 
to kompetencje Ministra Sprawiedliwości. Taki system jest zasadniczo 
zgodny z Europejską kartą o statucie sędziowskim, która podkreśla, 
że w sprawie przenoszenia nie chodzi wyłącznie o nieusuwalność sę-
dziów, lecz także o to, że sędziowie nie mogą być przenoszeni do in-
nych sądów lub mieć zmienianych obowiązków bez ich zgody. Wyjąt-
ki od tej zasady obejmują sankcje dyscyplinarne, przypadek legalnej 
zmiany systemu sądów, gdy np. sąd zostaje zlikwidowany, oraz przy-
padek, gdy tymczasowe przeniesienie jest konieczne, aby wzmocnić 
sąsiedni sąd. Jednak, ponieważ kwestia przenoszenia sędziów bez ich 
zgody jest niezmiernie delikatna, przypomina się, że zgodnie z przepi-

1  Art. 86 PrUSP.
2  Art. 75 i 76 PrUSP.
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sami art. 1.4 Karty istnieć powinna możliwość skierowania sprawy do 
niezależnego organu, który rozpatrzy legalność przeniesienia. 

Warto rozważyć procedurę przewidzianą w Hiszpanii w razie zli-
kwidowania stanowiska sędziego – pozostaje on wtedy w gestii Sądu 
Najwyższego, który decyduje o najwłaściwszym dlań stanowisku, 
póki nie wystartuje on w kolejnym konkursie. Takie rozwiązanie po-
maga uniknąć przenoszenia sędziów do innej miejscowości. Jeśli cho-
dzi o delegowanie, w Hiszpanii jest ono możliwe tylko za zgodą sę-
dziego, co jest pożądanym rozwiązaniem. 

Zastępstwa. Zaleca się sprecyzowanie w przepisach okoliczności 
i procedur zastępstw sędziów. 

 Sędziowie pracujący w niepełnym wymiarze godzin i sędziowie 
honorowi. W Polsce korzystanie ze stanowisk o niepełnym wymiarze 
godzin nie jest rozwinięte (w praktyce dotyczy to powołań na stanowi-
sko sędziego profesorów lub doktorów habilitowanych). Warto rozwa-
żyć tu zmiany, z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w innych 
krajach. Powoływanie sędziego w niepełnym wymiarze pozwala sę-
dziom zawodowym na ograniczenie ich obowiązków do części etatu 
przed przejściem na emeryturę bądź z innych przyczyn, także rodzin-
nych, bez utraty możliwości awansu, jeśli przepracowali odpowiednio 
długi czas. Rozwiązanie to umożliwia czasowe obsadzanie niektórych 
stanowisk sędziami pracującymi w niepełnym wymiarze godzin, gdy 
grozi przerwanie postępowania lub zwłoka w działaniu sądu z powo-
du niewystarczającej liczby sędziów. 

Sędziowie emerytowani i seniorzy. Istnieją dwa ciekawe roz-
wiązania, które warto byłoby przyjąć, aby wykorzystać doświadcze-
nie i przydatność sędziów w wieku emerytalnym. Pierwsze z nich to 
odwrócenie sytuacji obecnej – zamiast wieku emerytalnego od 65 lat 
z możliwością przedłużenia czasu służby do 70 lat, zmiana na wiek 
emerytalny od 70 lat z możliwością przejścia na wcześniejszą emery-
turę w wieku 65 lat – jeśli sędzia wyrazi takie życzenie lub gdy jest to 
wskazane z powodu pewnych szczególnych okoliczności. Drugie roz-
wiązanie to korzystanie z pracy emerytowanych sędziów do osiągnię-
cia przez nich określonego wieku (w Hiszpanii jest to czas między 70. 
a 75. rokiem życia). Odbywa się to na wniosek sędziów, jeśli ich stan 
psychiczny i fizyczny pozwala na wykonywanie obowiązków sędzie-
go w niepełnym wymiarze godzin. Sędziowie tacy, zwani sędziami se-
niorami, są przypisani do sądów apelacyjnych. 
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Urlopy i zwolnienia. Warto rozważyć możliwość przyznania sę-
dziom kilku dni w roku wolnych od pracy, niezależnie od urlopu wy-
poczynkowego, którymi mogliby dysponować według swoich prywat-
nych potrzeb (naturalnie informując z wyprzedzeniem prezesa sądu, 
aby możliwe było wyznaczenie zastępstwa).

W ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych istnieje tylko 
jedna wzmianka odnosząca się do czasu pracy sędziów – w art. 83, 
który stanowi, że czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego 
zadań. Warto byłoby uregulować zagadnienie czasu pracy i ustalić 
standardowy rozkład zajęć sędziów (czas rozpraw, czas poświęcony 
na opracowanie, przygotowanie i wydanie wyroku, a także czas spę-
dzony na innych czynnościach) oraz możliwe odstępstwa od takiego 
standardu wraz z odpowiednimi konsekwencjami.

Staż pracy. Europejska karta o statusie sędziowskim, w części po-
święconej rozwojowi kariery, wymienia staż pracy jako pierwsze kry-
terium awansu (art. 4.1). Zaleca się zatem wykorzystywanie tego kry-
terium, głównie w odniesieniu do systemu awansów. Na przykład 
w Hiszpanii co trzy lata publikowana jest hierarchia stanowisk, zawie-
rająca (w kolejności według stażu pracy) nazwiska, wiek, stanowiska 
i kategorie zawodowe wszystkich sędziów w kraju, oddzielnie dla róż-
nych specjalizacji. 

Ocena pracy i awanse. Artykuł 4.1 Europejskiej karty o statusie 
sędziowskim stanowi: „…system awansów, o ile nie opiera się na za-
sadzie stażu pracy, powinien opierać się wyłącznie na zaletach i za-
sługach zaobserwowanych w trakcie wypełniania obowiązków powie-
rzonych sędziemu, za pomocą obiektywnych ocen dokonanych przez 
jednego lub kilku sędziów i omówionych z zainteresowanym sędzią. 
Decyzje co do awansu są następnie ogłaszane przez organ, o którym 
mowa w ustępie 1.3 (...) Sędziowie, którym nie zaoferowano widoków 
na awans, muszą mieć prawo do złożenia skargi przed tym organem 
(…)”.

Z kolei w Zaleceniu (94) 12 (zasada I.c.) przypomniano, że „…wszyst-
kie decyzje dotyczące kariery zawodowej sędziów powinny się opierać 
na obiektywnych kryteriach, a rekrutacji i awansowania sędziów po-
winno się dokonywać na podstawie ich osiągnięć z uwzględnieniem 
ich kwalifikacji, prawości, zdolności i sprawności, oraz że zaleca się 
przyjmować jasno określoną drogę kariery zawodowej, aby pozyski-
wać i zatrzymywać zdolnych sędziów” (zasada III.c.).
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W Polsce system awansów nie opiera się na szczegółowo ustalo-
nym schemacie. Istnieją pewne mechanizmy awansowania związa-
ne w praktyce z dobrym wykonywaniem obowiązków na poprzed-
nich stanowiskach i inne, związane z delegowaniem, jedynie ogólnie 
wspomniane w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sy-
stem rozwoju kariery wymaga jasnego określenia zasad awansowania. 
Ciekawym rozwiązaniem do rozważenia jest awansowanie sędziego 
z możliwością zachowania dotychczasowego stanowiska (jeśli nowe 
mu nie odpowiada, np. ze względu na konieczność przeniesienia się 
do innego miasta), jak również wprowadzenie zasady obowiązko-
wych awansów, aby (przynajmniej częściowo) obsadzać wakaty na 
wyższych stanowiskach doświadczonymi sędziami niższych szczeb-
li, a konkurs organizować dopiero w drugiej kolejności. W modelu hi-
szpańskim połowa wakatów na wyższych szczeblach zarezerwowana 
jest dla sędziów awansowanych z niższych szczebli, jedna czwarta ob-
sadzana jest w ramach programów specjalizacyjnych i jedna czwarta 
za sprawą rekrutacji zewnętrznej spośród doświadczonych prawni-
ków (analogiczne rozwiązanie przewiduje francuska ustawa). 

 Na uwagę zasługuje wymóg podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, który może przybrać formę obowiązkowego szkolenia (w Eu-
ropejskiej karcie o statusie sędziowskim podnoszenie kwalifikacji jest 
uznawane za prawo sędziego1, natomiast w Zaleceniu (94) 12 za obo-
wiązek2). Sędzia ma obowiązek wziąć udział w kursie lub szkoleniu, 
jeśli wymagają tego jego przełożeni, jednak kursy takie nie są w Polsce 
dobrze rozwinięte. Sugeruje się powiązanie obowiązkowego szkolenia 
i zdobywania kwalifikacji z sytuacjami awansowania lub przenoszenia 
sędziów na stanowiska wyspecjalizowane, wymagające rozległej wie-
dzy w danej dziedzinie. 

Wykaz służbowy. Zgodnie z art. 67 PrUSP prezes sądu prowadzi 
dla każdego podlegającego mu sędziego osobny „wykaz służbowy”. 
Należy uchwalić szczegółowe przepisy w tej dziedzinie określają-
ce każdy rodzaj wykazu oddzielnie (np. wykaz personelu sądowego, 
zarządzania personelem, wynagrodzeń, bezpieczeństwa, zagadnień 
dyscyplinarnych itd.), jak również zasady dostępu do nich, przecho-
wywania i pozbywania się danych, strukturę wykazów. Istotne jest, by 
scentralizować wszystkie wykazy i powierzyć zarządzanie nimi Kra-

1  Art. 4.4.
2  Zasada V.3.g.
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jowej Radzie Sądownictwa, by uniknąć rozproszenia informacji, a uła-
twić ich wymianę. Można dodać ograniczenia co do rodzaju groma-
dzonych danych (model francuski wyłącza np. informacje prywatne, 
a także o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, i przyna-
leżności etnicznej1). 

Odpowiedzialność dyscyplinarna. Raport zawiera kilka spo-
strzeżeń. Zdaniem autorów z jednej strony warto byłoby uregulować 
w jednym miejscu odpowiedzialność sędziów we wszystkich dziedzi-
nach prawa – karnym, cywilnym i dyscyplinarnym, ponieważ są one 
ze sobą pod tym względem powiązane i często mamy do czynienia 
z tymi samymi wykroczeniami, tylko o różnej skali. Warto także spo-
rządzić wyczerpujący katalog deliktów dyscyplinarnych i podzielić je 
na klasy w zależności od ich ciężaru oraz wymienić równie szczegóło-
wą listę sankcji, łącząc obie kategorie w taki sposób, w jaki kara zależy 
od przestępstwa w kodeksie karnym.

Instytucjonalne gwarancje niezawisłości. Stosunkowo niewielka 
wydaje się rola stowarzyszeń sędziów, nie wysuwają one postulatów, 
nie podejmują negocjacji, mają bardzo skromny wkład w organizację 
szkoleń. Zgodnie z zaleceniami Europejskiej karty o statucie sędziow-
skim (art. 1.8) ich pozycja powinna być wzmacniana poprzez rozsze-
rzanie i wzmacnianie roli konsultacyjnej i przedstawicielskiej.

Pomimo że w Polsce działa Krajowa Rada Sądownictwa, ma ona 
niewiele uprawnień, zakres jej kompetencji ogranicza się do roli do-
radczej. Rozważyć warto rozszerzenie uprawnień Rady i uspraw-
nienie jej działania poprzez przyznanie klasycznych uprawnień, po-
wszechnych w praktyce w Europie, które odpowiednio odciążyłyby 
Ministerstwo, a w ostatecznym rozrachunku przyczyniły się do pod-
niesienia poziomu niezależności. Obecnie Rada zbiera się wyłącznie 
na wezwanie przewodniczącego, a jej członkowie mogą po wejściu do 
Rady zachowywać swoje dotychczasowe stanowiska (np. jako sędzio-
wie), co oznacza, że są jednocześnie kierującymi i kierowanymi. Jeśli 
Rada byłaby organem stałym, jej członkowie mieliby więcej czasu, aby 
całkowicie poświęcić się swoim zadaniom. Status jej członków nie daje 
im pożądanego stopnia stabilności zawodowej w czasie trwania ka-
dencji, a w przypadku członków powołanych przez Prezydenta mogą 
oni być odwołani w każdym czasie (art. 5 ust. 1 ustawy z 27.7.2001 r. 

1  Art. 12–2 francuskiej ustawy o sądownictwie.
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o Krajowej Radzie Sądownictwa1), w innych przypadkach mogą zostać 
odwołani przez organ, który ich powołał (art. 10 ust. 1 pkt 3 wyżej wy-
mienionej ustawy).

Urzędnicy i inni pracownicy
Jedną z wielu istotnych różnic między hiszpańskim i francuskim 

a polskim urzędnikiem sądowym jest zakres jego zadań. Systemy 
w Hiszpanii i Francji są zorganizowane wokół centralnego stanowiska 
wyższego rangą urzędnika sądowego (sekretarza sądowego), który 
odpowiada zarówno za bieg postępowania, jak i nadzór administra-
cyjny nad personelem. Polski system, mimo dużych rozmiarów sądów 
oraz problemów związanych z niewystarczającymi środkami i perso-
nelem, jest mniej sprawny. Zadania urzędnika sądowego (sekretarza 
sądowego – urzędnika wyższego rangą) w Hiszpanii, Francji, Belgii 
i krajach sąsiedzkich UE obejmują zazwyczaj opracowywanie staty-
styk sądowych, nadzór nad księgowością sądową, monitorowanie 
akt, funkcję przełożonego personelu, nadzór i prowadzenie procedur, 
sprawozdawczość na rzecz sędziów, wydawanie zaświadczeń. Jednym 
z najważniejszych zadań jest prowadzenie sekretariatu sądu.

W Polsce za protokoły z rozpraw odpowiada pracownik niższy 
rangą, o nie porównywalnych kwalifikacjach, a za ostateczną treść 
akt sprawy odpowiada sędzia. Daje się zauważyć tendencja do tego, 
by pewni pracownicy specjalizowali się w wykonywaniu danej funk-
cji, np. protokołowaniu rozpraw. Zaleca się powierzenie takich zadań 
urzędnikowi wyższemu rangą, z powodu ich wagi (także w przypad-
ku nagrywania przebiegu rozpraw). Należałoby ściślej określić obo-
wiązki pracowników (art. 6–11 PrUSP), przy czym zaleca się okresową 
ocenę pracowników.

Minister Sprawiedliwości może w drodze zarządzenia (art. 148 
PrUSP) określić sposób organizacji, strukturę, kategorie i sposób dzia-
łania pracowników sądowych. Ewentualna ustawa powinna obejmo-
wać te zagadnienia, a ich uszczegółowienie powinno być ujęte w for-
mie co najmniej rozporządzenia. 

Byłoby korzystne, aby precyzyjnie określić: różne grupy pracow-
ników (ogólnych i specjalnych), ich kategorie, zasady awansów, pra-
wa i obowiązki, cechy wykluczające, status w służbie cywilnej, zasady 

1  Dz.U. Nr 100, poz. 1082 ze zm.
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dyscypliny i ustroju profesji (określające listę stanowisk i obowiązków 
na liście ogólnokrajowej oraz sposób naboru na te stanowiska, proce-
dury przeniesienia itp.).

Wedle autorów raportu liczba personelu sądowego w Polsce jest 
zbyt mała. Średnio są to dwie osoby na jednego sędziego. Koniecz-
ność zapewnienia odpowiedniego wsparcia pracy sędziów wynika 
m.in. z Zalecenia (94) 12 (zasada III, „odpowiednie warunki pracy”). 
W Niemczech sędziowie stanowią 20% całego personelu w wymiarze 
sprawiedliwości (bez prokuratorów), co oznacza, że na jednego sędzie-
go przypada czterech pracowników. W Hiszpanii ta relacja to ok. 7–8 
pracowników na jednego sędziego. 

Należałoby rozważyć kwestię zawierania czasowych umów o pra-
cę lub na niepełny etat i utworzenie grup zadaniowych złożonych 
z urzędników jako rezerwowego kontyngentu przeznaczonego na 
uzupełnienie wakatów na pewnych stanowiskach sądowych lub do 
wzmocnienia sądów lub prokuratur, w których jest duże natężenie 
pracy i występują opóźnienia.

Podział pracy między sędziów. Innym aspektem działania sądu 
jest podział spraw między sędziami. Sądy powszechne w Polsce często 
liczą wielu sędziów i są podzielone na różne wydziały: cywilne, kar-
ne i pracy, przy czym każdy wydział ma swego przewodniczącego i, 
w dużych miastach, liczy ponad dziesięciu sędziów. 

 Mimo formalnej specjalizacji prezes sądu może przenieść sędzie-
go z jednego wydziału, sekcji do innych, kierując się potrzebami sądu. 
Byłoby korzystne, aby prócz takiej formalnej, i wynikającej z doświad-
czenia, specjalizacji wprowadzono rzeczywisty podział na różne dzie-
dziny z sędziami wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie, zdającymi 
określone egzaminy, z wykluczeniem możliwości przeniesienia do in-
nego działu sądownictwa bez zgody zainteresowanego sędziego. 

Szczególnej uwagi wymaga sprawa rozdziału spraw wewnątrz 
wydziału. Sprawiedliwe byłoby określenie jasnych i niezmiennych 
zasad w ustawie lub w formie zarządzenia (ograniczających upraw-
nienia prezesa sądu i umożliwiających stronom lub pełnomocnikowi 
poznanie zawczasu o ile nie nazwiska sędziego w danej sprawie, to 
przynajmniej prawnych podstaw jego wyznaczenia). Rekomenduje się 
automatyczną procedurę przyjmowania i podziału spraw za pomocą 
programu komputerowego (zgodnie z uprzednio przyjętymi rama-
mi prawnymi). Podział spraw powinien być dokonywany losowo lub 
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na drodze przydziału zautomatyzowanego (Zalecenie (94) 12, zasa-
da I.2.e.). 

Można rozważyć wprowadzenie procedur, które zapobiegałyby 
powstawaniu sytuacji, gdy nie ma sędziego z powodu choroby, waka-
tu czy innych przyczyn i dochodzi do opóźnień i przeciążenia w pracy 
sądu. Odpowiednie strategie mogą zakładać utworzenie zespołów sę-
dziów niepełnoetatowych i zastępczych, którzy podejmowaliby obo-
wiązki sędziów nieobecnych.

Status sędziego w opinii polskich 
sędziów – wyniki badań

Katarzyna Gonera1

Zespół do spraw statusu sędziego, powołany przez Zebranie De-
legatów SSP „Iustitia” w 2004 r. opracował ankietę, której celem było 
sprawdzenie, w jaki sposób – zdaniem sędziów – realizowane są 
w praktyce, w poszczególnych okręgach sądowych, przepisy usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczące oceny pracy 
i awansu sędziów. Ankieta dotyczyła także innych istotnych kwestii 
związanych ze statusem sędziego. 

 Rozdano około 1500 ankiet – w sądach różnych szczebli, na tere-
nie całego kraju. Zwrócono ponad 800 ankiet. Zrelacjonowane poniżej 
wybrane wyniki dotyczą stanu prawnego z końca 2005 r. Omówienie 
wyników jest intuicyjne i nie aspiruje do opisu socjologicznego. 

Chociaż badanie poglądów sędziów na temat różnych aspektów 
ich kariery zawodowej zostało przeprowadzone parę lat temu, jeszcze 
przed wyborami parlamentarnymi z 2005 r., warto opublikować jego 
wyniki, ponieważ dają obraz stanu samoświadomości środowiska sę-
dziowskiego. Ujawniają, co sędziowie myślą o samych sobie i o swojej 
kondycji zawodowej.

1   Sędzia Sądu Najwyższego.
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Awans sędziego – uwagi ogólne
Wyniki ankiety potwierdziły powszechne przekonanie, że ścież-

ka awansu sędziego jest niejasna, są przy tym ogromne różnice mię-
dzy indywidualnymi awansami, co wynika z wielu różnych przyczyn, 
m.in. istotnych różnic: 
1) pomiędzy sądami ulokowanymi na tym samym szczeblu (inaczej 

się pracuje i awansuje w małym sądzie w mieście powiatowym, 
gdzie nie ma sądu okręgowego, inaczej w wielkim sądzie rejono-
wym lub okręgowym w dużym mieście, gdzie ma siedzibę sąd 
apelacyjny i wojewódzki sąd administracyjny), 

2) pomiędzy pionami orzeczniczymi (bardzo ciężko pracuje się w wy-
dziale karnym sądu I instancji lub w wydziale cywilnym sądu 
II instancji, zupełnie inaczej jest w wydziale rodzinnym albo reje-
strowym). 

Na ocenie pracy i awansie sędziego waży ostatecznie to, do jakiego 
wydziału zostanie przydzielony – w niektórych pionach orzeczniczych 
zamknięta jest droga awansu do wyższego sądu (stąd w sądach ubez-
pieczeń społecznych wyższych instancji najwięcej jest sędziów, którzy 
trafili tam z sądów rodzinnych). 

Występują w skali kraju, a nawet okręgu sądowego, istotne różni-
ce w obciążeniu pracą poszczególnych sądów, wydziałów i sędziów. 
W porównywalnych sądach (np. w wydziale cywilnym I instancji 
w sądach rejonowych tego samego okręgu) różnice ilościowe co do 
wielkości referatów są niekiedy czterokrotne (w jednym sądzie sędzia 
ma w referacie 100 spraw, w innym 400 spraw). Są wydziały, gdzie się 
pracuje wyjątkowo ciężko (sędziowie mają po kilkaset spraw w refe-
ratach, kilkaset napisanych rocznie uzasadnień, nawet kilkanaście dni 
sesyjnych w miesiącu) i są wydziały, gdzie pracuje się komfortowo, 
a po wyjściu z pracy nie trzeba już o niej myśleć, można zająć się roz-
wijaniem własnych zainteresowań, studiami podyplomowymi, pracą 
naukową albo dydaktyczną. 

Z tych powodów Stowarzyszenie „Iustitia” z zadowoleniem przyję-
ło wiadomość, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przeglą-
dem etatów w poszczególnych sądach, nad opracowaniem jednako-
wych standardów obciążenia sądów i sędziów (tzw. pensum), dzieląc 
wielkie sądy na mniejsze jednostki organizacyjne, ograniczając wiel-
kość wydziałów i dbając o ilość etatów dostosowaną do ilości wpływu 
spraw – bo powinno to doprowadzić do równomiernego rozłożenia 
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pracy pomiędzy sądy i sędziów, co służyć będzie opracowaniu jed-
nakowych kryteriów oceny pracy poszczególnych sędziów i sprzyjać 
awansowaniu najlepszych według jasnych i czytelnych przesłanek.

Ankietowani przez nas respondenci uznali za celowe dokonywa-
nie oceny każdego sędziego indywidualnie – corocznie albo okreso-
wo (np. w odstępach sześciomiesięcznych), zarówno pod względem 
sprawności postępowania, jakości pracy (wyników w instancjach od-
woławczych), jak i ilości pracy (np. ilości spraw załatwionych w po-
równaniu z kolegami z tego samego wydziału albo z podobnego wy-
działu w innym sądzie). Potrzebne jest przy tym ustalenie kryteriów 
tej oceny – samo kryterium ilościowe jest oczywiście niewystarczające 
– bez większego problemu można przykładowo porównywać sprawy 
rodzinne rozpoznawane w wydziałach rodzinnych sądów rejonowych, 
bo sprawy rodzinne są typowe w skali kraju i nie różnią się zasadniczo 
między sobą w zależności od miejsca pełnienia urzędu przez sędziego, 
inaczej jest już z porównywaniem spraw cywilnych, ponieważ duże 
miasta mają swoją specyfikę, a małe miejscowości swoją, w pierwszych 
jest np. więcej spraw lokalowych, spółdzielczych, konsumenckich, 
w drugich więcej spraw dotyczących nieruchomości, w tym gospo-
darstw rolnych. 

Z ankiet wyraźnie wynika pragnienie sędziów ustalenia jasnych, 
najlepiej ustawowo określonych, kryteriów awansu zawodowego.

W obecnym stanie prawnym sędzia nie ma oczywiście „roszczenia 
o awans”, ale w ankietach pojawiły się informacje świadczące o tym, 
że przynajmniej niektórzy respondenci chcieliby, aby sędzia miał rosz-
czenie o awans, jeśli spełni określone standardy ilościowo-jakościowe 
swojej pracy w określonym okresie. Oczekiwaliby także, żeby prezes 
sądu, kolegium sądu oraz Krajowa Rada Sądownictwa wyraźnie mu 
wyjaśnili (organy kolegialne – w uzasadnieniu uchwał), dlaczego tego 
awansu nie otrzymuje, chociaż owe standardy wypełnia. 

W przypadku awansu pionowego (do wyższego sądu), niepokoją-
ce jest postrzeganie przez znaczący odsetek sędziów, że praktyka jest 
nieprawidłowa, wydaje się bowiem, że trudno sobie wyobrazić bar-
dziej demokratyczne procedury awansowania w modelowym ujęciu 
normatywnym (według regulacji przewidzianej w Prawie o ustroju 
sądów powszechnych) od obowiązujących. Być może niezadowole-
nie wynika z obserwacji praktyki, bo w praktyce niekiedy awansują 
nie najlepsi według kryteriów obiektywnych, lecz najbardziej znani 
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i lubiani w środowisku albo preferowani przez członków kolegium 
sądu okręgowego lub apelacyjnego. 

Jednak większość ankietowanych odpowiedziała, że praktyka 
awansowania do sądu wyższej instancji jest „prawidłowa” i „raczej 
prawidłowa”, co pozwala pozytywnie ocenić rzeczywistość – może 
w ten sposób odpowiedzieli ci sędziowie, którym się udało awanso-
wać, a minione lata (ostatnie 10–15 lat) na awanse raczej pozwalały, 
bo rosła ilość etatów, w latach 90. wielu sędziów odeszło do innych 
zawodów prawniczych, utworzono sądy apelacyjne oraz wojewódzkie 
sądy administracyjne o randze porównywalnej z sądami apelacyjnymi. 
Jednak w ostatnim czasie awanse pionowe zostały zahamowane, coraz 
trudniej o wolny etat w wyższym sądzie, więc w naturalny sposób sę-
dziowie zaczynają dostrzegać potrzebę normatywnego określenia za-
sad, procedur i kryteriów oceny pracy do celów awansu.

Jednocześnie z ankiet wynika, że wśród sędziów przeważa pogląd, 
iż przy ocenie sędziego ważna jest tylko praca. Sędziowie nie chcą być 
poddawani ocenom według kryteriów zewnętrznych, niezwiązanych 
bezpośrednio z pracą (orzekaniem). Jest to istotna kwestia, bo okazuje 
się, że według ankietowanych do awansu wystarczą dobre rzemieślni-
cze umiejętności, przede wszystkim ilość załatwionych spraw, stabil-
ność orzecznictwa, mniej ważne są elementy bardziej wysublimowane 
– tytuły i stopnie naukowe, studia podyplomowe, publikacje naukowe, 
dorobek dydaktyczny, dodatkowe kwalifikacje (np. drugi fakultet – być 
może bardzo pożądane dla sędziego rodzinnego studia psychologicz-
ne albo dla sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych studia 
ekonomiczne), cechy charakteru, ogólny poziom i zasób wiedzy, chęć 
samodoskonalenia się itd. Z ankiet wynika, że w ocenie pracy sędzie-
go do awansu zawodowego powinny być wzięte pod uwagę w pierw-
szej kolejności kryteria podstawowe (ilościowe i jakościowe), a dopiero 
w drugiej kryteria dodatkowe – umiejętności organizacyjne, dorobek 
naukowy, publikacje, działalność szkoleniowa itd.

Okresowa ewaluacja pracy sędziego istnieje w większości syste-
mów sądownictwa. W Polsce takie oceny są dokonywane okresowo co 
do ilości „załatwień” i stabilności orzecznictwa – są to kryteria najła-
twiej uchwytne, oparte na czystej statystyce. Nie ma dotychczas regu-
larnych merytorycznych ocen sędziów według innych obiektywnych 
kryteriów – czytelnych, społecznie zrozumiałych i akceptowanych. 
Czemu ma służyć ewaluacja sędziego? Ocena pracy sędziego jest 
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potrzebna do różnych celów: awansu pionowego i poziomego, wyna-
gradzania odpowiedniego do ilości i jakości pracy, dostępu do szkoleń 
i konferencji. Wysiłek i nakład pracy sędziego mierzy się w krajach eu-
ropejskich dla różnych celów.

Awans zawodowy – uwagi szczegółowe
Na pytanie o prawidłowość stosowanej w okręgu praktyki awan-

sowania sędziów do sądów wyższego rzędu 52% respondentów od-
powiedziało, że jest prawidłowa i raczej prawidłowa, 29%, że niepra-
widłowa, a 18% nie miało zdania. Za koniecznością precyzyjnego, 
szczegółowego, ustawowego unormowania kryteriów awansu opo-
wiedziało się 80% ankietowanych, co dziesiąty był przeciw. 

Jeśli chodzi o sugerowane ustawowe kryteria awansu, uznano za 
istotne lub nieistotne:
1) wiek: nieistotny – 57%, istotny – 43%;
2) staż pracy w wymiarze sprawiedliwości: nieistotny – 22%, istotny 

– 78%;
3) funkcje administracyjne pełnione przed awansem: nieistotne 

– 57%, istotne – 43%; 
4) stabilność orzecznictwa: nieistotne – 2%, istotne – 98% (w tym aż 

57% wskazań za bardzo istotne);
5) wskaźniki statystyczne (ilość spraw załatwionych, inaczej mówiąc 

wydajność pracy): nieistotne – 10%, istotne – 90% (w tym aż 73% 
za bardzo istotne);

6) przewlekłość postępowania zawiniona przez sędziego: nieistotne 
– 16%, istotne – 84%;

7) stopień lub tytuł naukowy: nieistotne – 65% (w tym aż 46% wska-
zań najniższego stopnia istotności), istotne – 35%;

8) ukończenie studiów podyplomowych: nieistotne – 65%, istotne 
– 35%;

9) dodatkowe kwalifikacje (np. ukończony drugi kierunek studiów): 
nieistotne – 74%, istotne – 26%;

10) udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości: nieistotne – 66%, istotne – 34%;

11) udział w innych szkoleniach: nieistotne – 77%, istotne – 23%;
12) działalność szkoleniowa i dydaktyczna: nieistotne – 70%, istotne 

– 30%;
13) publikacje naukowe: nieistotne – 57%, istotne – 43%;
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14) delegowanie do wyższego sądu: nieistotne – 32%, istotne – 68%;
15) delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości: nieistotne – 76%, 

istotne – 24%;
16) udział w komisjach wyborczych : nieistotne – 95%, istotne – 5%;
17) zaangażowanie w zwalczanie patologii społecznych: nieistotne 

– 85%, istotne – 15%;
18) działalność społeczna w organizacjach pozarządowych: nieistot-

ne – 92%, istotne – 8%;
19) cechy osobowości (punktualność, pracowitość, obowiązkowość, 

staranność, rzetelność, uczciwość): nieistotne – 1%, istotne – 99%;
20) kultura osobista: nieistotne – 4%, istotne – 96%; 
21) niezależność poglądów: nieistotne – 15%, istotne – 85% (w tym 

najwyższy stopień istotności – 57%); 
22) autorytet wśród sędziów: nieistotne – 11%, istotne – 89%;
23) poziom orzecznictwa (rozumiany inaczej niż stabilność): nie-

istotne – 1%, istotne – 99% (w tym najwyższy stopień istotności 
– 67%);

24) stopień trudności rozpoznawanych spraw: nieistotne – 11%, istot-
ne – 79%.

Z przytoczonych odpowiedzi wynika, że dla sędziów ważne są 
przede wszystkim kryteria „wewnętrzne”, dotyczące bezpośrednio 
oceny pracy sędziego: wyniki ilościowe i jakość orzecznictwa (stabil-
ność orzecznictwa). Liczą się jeszcze kryteria dotyczące cech osobo-
wości sędziego, budujących jego wizerunek jako osoby pracowitej, 
sumiennej, starannej, rzetelnej, punktualnej, ale także takiej, która ma 
autorytet w środowisku. Sędziowie nie chcą natomiast być poddawani 
ocenie przy zastosowaniu kryteriów „zewnętrznych”, bardziej uniwer-
salnych (np. stopnie i tytuły naukowe, dodatkowe kwalifikacje, publi-
kacje naukowe, działalność naukowo-dydaktyczna lub choćby tylko 
dydaktyczna). 

Delegacje
Delegowanie do wyższego sądu za istotne kryterium awansu uzna-

ło 67% respondentów, za nieistotne 23%, nie miało zdania 9%. Dele-
gacja do wyższego sądu jest także kryterium „wewnętrznym”, ponie-
waż w przypadku przedstawicieli innych zawodów prawniczych lub 
przedstawicieli świata nauki aspirujących do zostania sędzią kryte-
rium tego nie można zastosować. 



271

Część X.  Varia

Za optymalny czas delegowania do wyższego sądu uznano okres: 
do 3 miesięcy w 13% odpowiedzi, do 6 miesięcy w 31%, do 12 miesięcy 
w 48%, do 24 miesięcy w 7%.

Sędziowie zauważalnie preferują stosunkowo długie delegacje – do 
12 miesięcy lub nawet ponad 12 miesięcy; prawie połowa odpowie-
dzi wskazywała taką długość delegacji. Jest to kontrowersyjna kwestia 
– zwykle po 3–6 miesiącach obserwacji pracy sędziego można się zo-
rientować, czy kandydat do awansu spełnia kryteria zostania sędzią 
wyższego rzędu. Krótsze delegacje pozwalałyby sędziom w wyższym 
sądzie poznać większą liczbę kandydatów do awansu; takie krótsze 
trzymiesięczne delegacje większej liczby sędziów świadomie prakty-
kuje np. Sąd Najwyższy.

Ogłoszenie przez prezesa sądu w sposób dostępny wszystkim za-
interesowanym sędziom, że jest poszukiwany kandydat na delegację 
do wyższego sądu, uznało za konieczne 85% respondentów, za zbędne 
5%, nie miało zdania 9%. Wybór kandydata do delegowania powinien 
odbywać się według kryteriów wskazanych przy awansowaniu sę-
dziego. Tak uznało 97% respondentów. Z analizy odpowiedzi wynika, 
że dotychczasowy dobór kandydatów do delegacji nie jest doskonały. 
Zdecydowana większość sędziów preferuje model swoistego „konkur-
su” – najpierw publiczne ogłoszenie o możliwości delegowania sędzie-
go do wyższego sądu, czyli o „wolnym miejscu” w wyższym sądzie, 
potem zgłaszanie się kandydatów, wreszcie wybór właściwej osoby 
przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów, według których ocenia 
się predyspozycje i kwalifikacje kandydatów do awansu.

Przejście na delegację stałą w wyższym sądzie powinno się wiązać 
z rezygnacją ze sprawowanej funkcji (np. przewodniczącego wydzia-
łu) w niższym sądzie zdaniem 73% respondentów, odmiennego zda-
nia jest 16%, nie ma poglądu 11%.

Praktyka nadużywania delegacji niestałych (tzw. prezesowskich) 
ma miejsce według 28% sędziów, 27% uważa odmiennie, nie ma zda-
nia 43%. Z analizy odpowiedzi wynika, że jest to problem dużych 
sądów okręgowych oraz dużych sądów apelacyjnych, w których 
praktykuje się delegowanie sędziów niższego sądu do składów odwo-
ławczych w wyższym sądzie bez jednoczesnego zmniejszenia ich ob-
ciążenia w sądzie, w którym orzekają na stałe; przez wielu sędziów 
jest to traktowane jako dodatkowy obowiązek nierekompensowany 
w żaden sposób. 
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Opinie
Ustawowe uregulowanie prawa sędziego podlegającego ocenie do 

otrzymania opinii wizytatora w terminie umożliwiającym ustosunko-
wanie się do tej opinii uznało za konieczne 97% respondentów. Od-
powiedzi świadczyły o oczekiwaniu sędziów na sformalizowanie pro-
cesu dokonywania ocen, a także zapewnienie gwarancji formalnych 
sędziemu podlegającemu ocenie do wyrażenia swojego stanowiska, 
np. do zakwestionowania przyjętych w opinii wizytatora wyników 
ilościowych i jakościowych orzecznictwa. Chodzi nie tylko o to, żeby 
sędzia mógł złożyć pisemne oświadczenie: „zapoznałem się z opinią”, 
ale także by mógł się do niej ustosunkować na piśmie, czyli żeby opi-
nia została mu udostępniona na pewien czas przed posiedzeniem kole-
gium sądu, które opiniuje kandydata przed zgromadzeniem ogólnym 
albo zgromadzeniem delegatów.

Za wprowadzeniem ustawowego wymogu sporządzania pisemne-
go uzasadnienia opinii kolegium o kandydacie ubiegającym się o wyż-
sze stanowisko sędziowskie opowiedziało się 68%, przeciwko 15%, nie 
miało zdania 17%. Krajowa Rada Sądownictwa powinna sporządzać 
pisemne uzasadnienie swojej uchwały zawierającej ocenę kandydatów 
na dane stanowisko sędziowskie zdaniem 70%, odmiennego zdania 
było 11%, nie wyraziło poglądu 18%. W pytaniach tych chodziło o uzy-
skanie stanowiska co do kwestii podnoszonej czasem w dyskusjach 
przez sędziów (zwłaszcza tych, którym nie udało się uzyskać pozytyw-
nej opinii kolegium, następnie zgromadzenia ogólnego sędziów i nie 
zostali wybrani przez KRS do awansu na wyższe stanowisko), a mia-
nowicie, że członkowie kolegium albo Krajowej Rady Sądownictwa 
głosując „za” lub „przeciw” kandydatom kierują się względami po-
zamerytorycznymi (a więc nieobiektywnymi) i spośród kilku kandy-
datów ocenionych w podobny sposób przez wizytatora lub zgroma-
dzenie wybierają jedną osobę ze względów pozamerytorycznych. Jest 
to projekcja oczekiwania, że wprowadzenie ustawowego wymagania 
uzasadniania opinii kolegium i Krajowej Rady Sądownictwa skłoniło-
by ich członków do bardziej przemyślanych, wyłącznie merytorycz-
nych decyzji, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy wybór miałby paść na 
osobę, która nie jest zdecydowanie lepsza od innych kandydatów.
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Stanowiska funkcyjne w sądzie
Ilość stanowisk funkcyjnych w swoim sądzie uznało za wystarcza-

jącą – 74% respondentów, zbyt dużą – 8%, zbyt małą – 4%, nie miało 
zdania – 13 %.

Z badań Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w polskich są-
dach jest za dużo stanowisk funkcyjnych: małe wydziały dostają zgo-
dę na utworzenie stanowisk zastępców przewodniczących, a nawet na 
kierowników sekcji, tylko po to, żeby sędziowie mogli otrzymać do-
datki funkcyjne. Za dużo jest wiceprezesów i innych osób funkcyjnych 
w małych sądach. Ocena respondentów była – jak widać – zupełnie 
odmienna. Prawdopodobnie na odpowiedź wpłynęło to, że zdecydo-
wana większość respondentów zajmowała (w chwili udzielania odpo-
wiedzi lub w ogóle w swojej karierze) stanowiska funkcyjne – łączny 
odsetek osób funkcyjnych wśród respondentów wyniósł ponad 95%. 

Kolejnym zadanym przez nas pytaniem było pytanie o to, czy po-
szczególne funkcje administracyjne powinny być kadencyjne? Odpo-
wiedzi w zależności od konkretnej funkcji kształtowały się następująco:
1) przewodniczący wydziału: tak – 37%, nie – 57%, nie mam zdania 

– 11%;
2) zastępca przewodniczącego wydziału: tak – 29%, nie – 58%, nie 

mam zdania – 12%;
3) kierownik sekcji: tak – 28%, nie – 59%, nie mam zdania – 13%;
4) sędzia wizytator: tak – 42%, nie – 45%, nie mam zdania – 12%;
5) kierownik szkolenia: tak – 37%, nie – 47%, nie mam zdania – 16%;
6) rzecznik prasowy: tak – 33%, nie – 50%, nie mam zdania – 16%.

Przeważały odpowiedzi negatywne, co oznacza, że zdaniem więk-
szości respondentów raz objęte stanowisko funkcyjne można sprawo-
wać do przejścia w stan spoczynku. Trudno ocenić, w jaki sposób na 
odpowiedź wpłynęło to, że prawie wszyscy respondenci to osoby funk-
cyjne, pełniące funkcje przewodniczących wydziałów (45% wszystkich 
respondentów), ich zastępców (19%) albo kierowników sekcji (9%). 




