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Wprowadzenie

Potrzeba głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości obecna była w Polsce od lat. Przeprowadzane przez 
lata badania opinii publicznej wykazywały i wykazują, że zmian takich oczekiwało ponad osiemdziesiąt 
procent Polaków. Zauważyć trzeba, że pomimo istnienia woli politycznej do przeprowadzenia zmian – 
w trakcie prac ścierały się, podkreślić trzeba w konstruktywnym dialogu, różne propozycje rozwiązań 
szczegółowych. Uwzględniono także szereg uwaga zgłaszanych w toku prac przez opozycję zarówno 
parlamentarną, jak też pozaparlamentarną. Mimo tego przeprowadzone w 2017 r. zmiany dotyczące 
Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego spotkały się z krytyką ze strony niektórych środowisk, 
w tym tych, które same mówiły o potrzebie głębokich reform w wymiarze sprawiedliwości. Przedstawiane 
zarzuty skupiały się wokół domniemanego naruszenia równowagi władz. Owszem podzielić trzeba 
pogląd, że zbyt mała niezależność sądów może podkopać fundamenty trójpodziału władzy, ale zbyt 
dużo niezależności może naruszyć podstawy demokracji. Tymczasem w polskim porządku ustrojowym 
zasada demokracji została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za jedną z zasad określającą tożsamość 
konstytucyjnej. Stąd też państwie demokratycznym należy wciąż poszukiwać w tej kwestii „złotego 
środka” i dbać o zachowanie w tym względzie równowagi, unikając rozwiązań skrajnych.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż generalnie rzecz ujmując panuje zgoda co do konieczności 
wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu władzy sądowniczej. Spór w tym zakresie dotyczy zakresu oraz 
charakteru przedmiotowych zmian. Niezależnie od różnych stanowisk w tej materii należy podkreślić, iż 
reforma wymiaru sprawiedliwości oraz szeroko pojętej władzy sądowniczej musi odbywać się w ramach 
określonych przez przepisy Konstytucji.

Wskazany w ustawie zasadniczej ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze 
władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej (art. 10 ust. 1 Konstytucji). Są to 
jedne z naczelnych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, iż pozostałe rozwiązania prawne 
funkcjonujące w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej powinny respektować zasadę podziału 
oraz zasadę równowagi władz. Dlatego też rozwiązania dotyczące funkcjonowania każdej z władz 
Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zgodne z powyższymi zasadami. Innymi słowy podział i równowaga 
pomiędzy władzami muszą być zachowane przy ustalaniu kompetencji każdej z władz. Dlatego też 
nie jest dopuszczalne dowolne ustalanie kompetencji każdej z władz, gdyż muszą one wpisywać się 
we wspomniane zasady ustrojowe. Prowadzi to do wniosku, iż każda z władz posiada swoje funkcje 
i kompetencje w ramach których mogą być ustalane ich szczegółowe uprawnienia. Dlatego też należy 
przyjąć, iż przyznanie którejkolwiek z władz kompetencji sprzecznych z zasadami ustroju Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz jej naturą prowadziło by w istocie do naruszenia zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 
Innymi słowy oznaczałoby to sprzeczność z przepisami Konstytucji.



3 Orzecznictwo i doktryna w świetle współczesnej  dyskusji  o wymiarze sprawiedliwości
dr hab. Bogumił Szmulik

Niezależność i odrębność władzy sądowniczej w mechanizmie 
podziału władzy państwowej

Zauważyć należy, że pogląd na rolę władzy sądowniczej w państwie zmieniał się na przestrzeni dziejów. 
Przecież jeszcze w XVIII wieku Karol Monteskiusz uznawał władzę sądowniczą za „niejako żadną”, 
obecnie jednak pogląd taki – podobnie jak pogląd o tym, że władza sądownicza jest słabsza od władzy 
ustawodawczej i wykonawczej i w związku z tym wymaga szczególnych gwarancji – trudno uznać za 
zasadny. Obecnie jak wskazuje się w literaturze władza sądownicza posiada „zdolność do utrwalania lub 
zmiany ładu politycznego, kształtowanego bezpośrednio przez władzę ustawodawczą i wykonawczą”1. 
Władza sądownicza wkracza w obszary, które w tradycyjnym ujęciu były sferą polityki lub administracji 
(tzw. judycylizacja polityki). W związku z tym podzielić trzeba pogląd K.K. Scheppele który przypomina, 
że zbyt mała niezależność sądów może podkopać fundamenty trójpodziału władzy, ale zbyt dużo 
niezależności może naruszyć podstawy demokracji2. Tymczasem w polskim porządku ustrojowym 
zasada demokracji została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za jedną z zasad określającą tożsamość 
konstytucyjną3. Stąd też państwie demokratycznym należy wciąż poszukiwać w tej kwestii „złotego 
środka” i dbać o zachowanie w tym względzie równowagi, unikając rozwiązań skrajnych.

Obowiązująca Konstytucja stanowi w artykule 173, że „sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną 
od innych władz”. Przy czym stanowi on rozwinięcie artykułu 10 stanowiącego w ustępie 1, że ustrój 
Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy 
wykonawczej i władzy sądowniczej. W ustępie 2 powierzającego władzę ustawodawczą Sejmowi 
i Senatowi, władzę wykonawczą Prezydentowi i Radzie Ministrów, a władzę sądowniczą sądom 
i trybunałom. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego można znaleźć szereg wypowiedzi odnoszących 
się do miejsca władzy sądowniczej w systemie podziału władzy. I tak, Trybunał  wskazał także, że z zasady 
podziału władz wynika, że: „władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza muszą być rozdzielone, 
a nadto, że musi panować między nimi równowaga oraz że muszą one ze sobą współpracować”4. Jak 
zauważył TK „Tylko jednak wobec władzy sądowniczej „rozdzielenie” oznacza zarazem „separację”, gdyż 
do istoty wymiaru sprawiedliwości należy, by sprawowany on był wyłącznie przez sądy, a pozostałe 
władze nie mogły ingerować w te działania czy w nich uczestniczyć. (...) Obraz stosunków między 
władzą ustawodawczą a wykonawczą jest natomiast odmienny. (...) Zjawiskiem typowym (...) jest (...) 
pewne przecinanie się czy nakładanie kompetencji”5. Odrębność i niezależność sądów i Trybunałów od 
pozostałych władz oznacza, że przyznane im uprawnienia i kompetencje nie mogą być wykonywane przez 
inne podmioty6. Przepis art. 173 Konstytucji RP nie pozostawia w tym zakresie jakiegokolwiek pola do 
interpretacji czy wątpliwości. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja innych władz w sprawy objęte 

1  D. Skrzypiński, Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego, Wrocław 2010, s. 34.

2  K.L. Scheppele, Declarations of Independencje: Judical Reactions to Political Pressure, [w:] Judical Independence at the Crossroads: An Interdisciplinary Approach, red. S.B. 
Burbank. B. Friedman, London 2002, s. 232, cyt. [za:] D. Skrzypiński, Władza sądownicza w procesie..., op. cit., s. 41.

3  Wyrok TK z 24 listopada 2010 r., sygn. akt K 32/09.

4  Orzeczenie TK z 9 listopada 1993 r., sygn. akt K 11/93.

5  Orzeczenie TK z 21 listopada 1994 r., K sygn. akt 6/94.

6  Wyrok TK z: 19 lipca 2005 r., sygn. akt K 28/04; 29 listopada 2005 r., sygn. akt P 16/04.



4 Orzecznictwo i doktryna w świetle współczesnej  dyskusji  o wymiarze sprawiedliwości
dr hab. Bogumił Szmulik

monopolem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości („jądro kompetencyjne”)7, a także 
niestanowiących wymiaru sprawiedliwości, ale przekazanych do jurysdykcji tych sądów i Trybunałów. Rzecz 
jasna odrębność władzy sądowniczej oznacza jednocześnie wydzielenie organizacyjne spośród innych 
władz8. Należy jednocześnie pamiętać, że odrębność i niezależność nie oznacza całkowitego zerwania 
jakichkolwiek relacji zachodzących pomiędzy władzą sądowniczą a władzą ustawodawczą i wykonawczą. 
w tym zakresie wskazał TK, że „art. 173 Konstytucji, w którym mowa o sądach i trybunałach, jako władzy 
odrębnej i niezależnej od innych władz, nie znosi podstawowej zasady ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej 
podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej ani też w żadnym stopniu jej 
nie modyfikuje. Należy także mieć na uwadze, że rozdzielone władze nie są tym samym niezależnymi 
od siebie elementami ustroju państwa. Stanowią one w istocie rzeczy jedną konstrukcję, w ramach 
której obowiązane są współdziałać w celu zapewnienia rzetelności i sprawności instytucji publicznych 
(zasada współdziałania określona w preambule do Konstytucji). Innymi słowy, odrębność i niezależność 
sądów nie może prowadzić do zniesienia mechanizmu koniecznej równowagi pomiędzy wszystkimi 
tymi władzami. Każda z nich powinna dysponować natomiast takimi instrumentami, które pozwalają jej 
powstrzymywać, hamować działania pozostałych, zarazem muszą istnieć instrumenty, które pozwalają 
innym władzom powstrzymywać, hamować jej działania”9. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przyjęty 
w Konstytucji model podziału władz nie polega wyłącznie na zakwalifikowaniu organów władzy publicznej 
do poszczególnych władz oraz deklarowaniu ich niezależności. Ustrojodawca przewidział mechanizmy 
wzajemnego oddziaływania, które służą osiągnięciu stanu równoważenia się władz oraz stanowią 
przestrzeń dla współdziałania (dialogu)10. Przy czym w przypadku władzy sądowniczej należy uznać, że 
istnieje stanowczy i jednoznaczny zakaz oddziaływania czy wpływu legislatywy i (lub) egzekutywy na 
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w sposób inny niż przewidziany w Konstytucji.

Uprawnienie legislatywy do określania ustroju i właściwości 
sądów oraz postępowania przed sądami 

Zgodnie z artykułem 176 ust. 2 Konstytucji ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed 
sądami określają ustawy. Przesądza to o obowiązku Sejmu wydania ustawy regulującej wskazaną 
materię. Przesądzenie w Konstytucji wymogu ustawowej regulacji ustroju i właściwości sądów jest 
związane z zasadą podziału władzy (artykuł 10 Konstytucji) oraz odrębnością i niezależnością władzy 
sądowniczej (artykuł 173 Konstytucji). Rozwiązanie takie ma na celu ograniczyć możliwość ingerencji 
władzy wykonawczej w funkcjonowanie władzy sądowniczej i podkreśla organizacyjną odrębność tych 
segmentów władzy. Akcent na ustawę jako narzędzie regulacji spraw sądownictwa oznacza zarazem, że 
to władza ustawodawcza ponosi główną odpowiedzialność za taki kształt postępowań sądowych oraz 
taką organizację sądownictwa, która pozwala sprawnie realizować funkcje nałożone postanowieniami 
Konstytucji RP na sądy i sędziów. Ustawa ma bowiem zapewnić większą stabilność ustroju i właściwości 

7  Wyrok TK z 7 listopada 2013 r., sygn. akt K 31/12.

8  M. Masternak-Kubiak, Artykuł 173 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014, s. 429.

9  Wyrok TK z 18 lutego 2004 r., sygn. akt K 12/03

10 Wyrok TK z: 15 stycznia 2009 r., sygn. akt K 45/07; 7 listopada 2013 r., sygn. akt K 31/12.
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sądów co jest ważne ze względu na zagwarantowanie możliwości wykonywania przez obywateli prawa do 
sądu. Trybunał Konstytucyjny wskazał, bowiem że w ustawie powinny być ustalone wszystkie podstawowe 
elementy ustroju, właściwości i postępowań sądowych11. Jedynie pewne szczegółowe kwestie, niemające 
istotnego znaczenia z punktu widzenia konstrukcji ustroju sądów oraz ich właściwości, ustawodawca 
powierzył do regulacji w drodze aktów podustawowych (Ibidem). W wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 27 marca 2013 r. (K 27/12) stwierdzono, że pojęcie „ustrój sądów” obejmuje kategorie sądów w obrębie 
ich rodzaju, organizacja wewnętrzna sądów danego rodzaju oraz relacje instancyjne i w zakresie nadzoru 
judykacyjnego między niektórymi rodzajami sądów a Sądem Najwyższym.

W doktrynie stwierdza się, że Konstytucja pozostawia ustawodawcy zwykłemu daleko idącą swobodę 
w zakresie określania ustroju i właściwości sądów12. Daleko idąca swoboda ustawodawcy zwykłego w tym 
względzie wynika z tego, że ustrój sądów na poziomie Konstytucji jest uregulowany fragmentarycznie 
i bardzo ogólnie. Ustrój sądów i ich właściwość muszą być zorganizowane w sposób pozwalający 
zapewnić prawo do sądu (artykuł 45 Konstytucji), odrębność i niezależność władzy sądowniczej (artykuł 
173 Konstytucji). W zakresie prawa do sądu z punktu widzenia opiniowanego rozwiązania i granic 
swobody ustawodawcy zwykłego ma artykuł 45 ust. 1 Konstytucji, który przewiduje prawo każdego do 
sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd. Konstytucyjne prawo do sądu zawiera prawo dostępu do sądu, prawo do 
wyroku sądowego, a także prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej. Prawodawca musi 
przy tym zagwarantować, że sąd rozstrzygający ostatecznie o wolnościach, prawach i obowiązkach będzie 
niezależny, niezawisły, bezstronny i właściwy i nie może wprowadzać drogą ustawową rozwiązań, które by 
te cechy organów władzy sądowniczej ograniczały. W  tym względzie wymóg rozpatrzenia sprawy przez 
sąd właściwy należy rozumieć jako sąd ustanowiony zgodnie z ustawą. Treść prawa do sądu właściwe 
wyznaczana jest przez przepisy regulujące właściwość funkcjonalną, miejscową i rzeczową. Wymóg 
niezależności sądu oznacza, że władza sądownicza musi być odrębną gałęzią władzy państwowej13. Wymóg 
niezawisłości oznacza, że sprawa powinna być rozpatrzona przez sąd jako skład orzekający działający 
w warunkach niezawisłości. W świetle art. 178 ust. 1 Konstytucji RP niezawisłością cieszą się sędziowie, 
natomiast niezawisłość ławników biorących udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (artykuł 182 
Konstytucji) deklaruje ustawodawca. Wreszcie przymiot bezstronności zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Konstytucyjnego jest niezbywalną cechą władzy sądowniczej, a zarazem przymiotem, z utratą którego 
sędzia traci kwalifikacje do spełniania swoich funkcji. Polega ona przede wszystkim na tym, iż sędzia 
kieruje się obiektywizmem, nie stwarzając korzystniejszej sytuacji dla żadnej ze stron czy uczestników 
postępowania, zarówno w trakcie toczącej się przed sądem sprawy, jak i orzekania. Traktuje on zatem 
uczestników postępowania równorzędnie (wyroki TK z: 27 stycznia 1999 r., sygn. akt K 1/98; 24.10.2007 
r., SK 7/06; 14 października 2008 r., SK 6/07; 17 listopada 2009 r., SK 64/08), przeciwstawiając się 
ocenom płynącym ze stereotypów i uprzedzeń14. 

Ustawodawca zwykły musi także w projektowanej regulacji uwzględnić przewidziane w Konstytucji 
elementy struktury sądownictwa (artykuły 175, 183 i 184), zrębową regulację zakresu kompetencji 

11  Wyrok TK z 15 stycznia 2009 r., sygn. akt K 45/07.

12  L. Garlicki, Artykuł 176, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, uw. 9.

13  Por. Art. 10 i Art. 173 Konstytucji.

14  Zob. orzeczenie TK z 9 listopada 1993 r., sygn. akt K 11/93.
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sądów (artykuły 101, 177, 184), a ponadto wyłączność kompetencyjną sądów w sprawach określonych 
Konstytucją RP (artykuł 41 ust. 2, artykuł 46, 48 ust. 2 Konstytucji) oraz wymaganie co najmniej 
dwuinstancyjnego postępowania sądowego (artykuł 176 ust. 1 Konstytucji). Jednakże przywołane przepisy 
nie odnoszą się przykładowo do ustroju wewnętrznego sądów z wyjątkiem tego, że Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów 
przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (Art. 183 ust. 3 Konstytucji) 
oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią 
kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (Art. 185 Konstytucji). Ponownie odwołując się do porządków ustrojowych państw 
obcych należy zauważyć, że taki zakres regulacji jest dość typowy. Podobnie jak typowe jest przyjęcie 
znacząco odmiennego trybu obsadzania urzędu prezesa Sądu Najwyższego wobec uregulowanego już 
tylko w ustawie sposobu obsadzania urzędów prezesów sądów niższej instancji. 

Odnosząc się do granic swobody ustawodawcy zwykłego należy wskazać, że Trybunał Konstytucyjny 
w swoim orzecznictwie stwierdził, że ustawodawca posiada kompetencję do kształtowania treści 
prawa zgodnie z obranym kierunkiem polityki państwa. Może on realizować własne cele polityczne za 
pomocą odpowiednich środków prawnych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „w demokratycznym 
państwie prawnym, którego ustrój oparty jest na zasadzie podziału władz, stanowienie prawa należy do 
władzy ustawodawczej, której przysługuje w tym zakresie znaczna swoboda w określaniu treści prawa. 
Granice tej swobody wyznaczają normy konstytucyjne.”15. Wynika to z tego, że to ustawodawca ponosi 
odpowiedzialność polityczną za przyjęte w granicach swobody ustawodawczej rozwiązania prawne 
(Orzeczenie z dnia 11 grudnia 1996 r., sygn. akt K. 11/96; podobnie np. orzeczenie z dnia 3 września 1996 
r., sygn. akt K. 10/96.). Ponadto „ustawodawca ma prawo do zmiany celów strategicznych prowadzonych 
przez siebie polityk, o ile nie narusza przy tym praw nabytych w niewadliwy sposób i uzasadnionych 
oczekiwań, a zmiana dokonuje się we właściwym trybie legislacyjnym”16. W orzecznictwie Trybunału 
można także znaleźć pogląd, że  „Konstytucja RP w żaden sposób nie zakazuje ustawodawcy zwykłemu 
podejmowania działań nieracjonalnych, czy bezzasadnych. Ewentualna negatywna merytoryczna 
ocena takich działań może i powinna być dokonywana przez świadomy elektorat w akcie wyborczym, 
natomiast nie może być zawarta w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego”17. Odnosząc się do tego 
ostatniego poglądu można stwierdzić, że był on wyrazem powściągliwości organu kontroli konstytucyjnej 
przyznającego obywatelom decydującego rozstrzygnięcie czy polityka prowadzona przez organy państwa 
realizuje idee wyrażone w Konstytucji. Tym niemniej przynajmniej w niektórych przypadkach należy uznać, 
że Trybunał jest uprawniony do interwencji i korygowania niezgodnej z ideami i normami programowymi 
polityki państwa. Następować to jednak powinno przede wszystkim w obszarze prawa socjalnych, a nie 
w obszarze oceny szczegółowych rozwiązań ustrojowych z czym mamy do czynienia w opiniowanym 
przypadku.

Ostatecznie rzecz biorąc można uznać, że ustrojodawca wprowadzając unormowanie zawarte w artykule 
176 ust. 2 Konstytucji jako jego ratio legis założył ochronę władzy sądowniczej przez przed głębokimi 

15  Orzeczenie TK z dnia 20 listopada 1996 r., sygn. akt K. 27/95; podobnie wyrok TK z dnia 9 czerwca 2003 r., sygn. akt SK 12/03.

16  Wyrok TK z dnia 29 września 2003 r., sygn. akt K 5/03.

17  Wyrok TK z dnia 12 marca 2002 r., sygn. akt P 9/01.
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przekształceniami organizacyjnymi w drodze aktów podustawowych, co nie powinno mieć miejsca, lub 
instrumentalnym wykorzystaniem przez Ministra Sprawiedliwości przysługujących mu uprawnień. Jednak 
nie przed głębokimi zmianami ustrojowymi czy organizacyjnymi przeprowadzanymi przez ustawodawcę. 
W związku z czym nie można uznać, że zmiany prawne dokonane w ostatnich latach w ustroju sądów 
wykraczały poza zakres swobody ustawodawcy zwykłego do określania ustroju sądów. Dokonywane 
zmiany miały na celu realizacji dyrektywy ustrojowej zwartej w Preambule do Konstytucji nakazującej 
zapewnienie rzetelnego i sprawnego funkcjonowania instytucji publicznych, a także artykułu 10 
w zw. z artykułem 173 Konstytucji poprzez rozbudowę mechanizmów równoważenia i wzajemnego 
współdziałania władz. Mieściły się w granicach kompetencji ustawodawcy do kształtowania treści prawa 
zgodnie z celami polityki państwa w tym przypadku w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Proponowane 
rozwiązanie należy postrzegać jako jeden z elementów dążenia do uznawanej przez większość obywateli 
za potrzebą głębokiej reformy władzy sądowniczej.

Ustawodawca ma swobodę tworzenia różnego typu „sądów powszechnych”, w tym wyspecjalizowanych, 
może więc wyodrębnić sądy pokoju jako pierwszą instancję w drobnych sprawach cywilnych i karnych. 
Pojawienie się sądów pokoju nie będzie naruszało domniemania właściwości sądów powszechnych 
w sprawach nie zastrzeżonych dla innych sądów (art. 177 Konstytucji), bowiem sąd pokoju będzie 
najniższą instancją w ramach sądownictwa powszechnego. Nie ma przeszkód by sąd rejonowy 
w niektórych sprawach był sądem odwoławczym (tych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez 
sądy pokoju), a w innym sądem pierwszej instancji. Rozwiązanie takie jest zresztą znane polskiemu 
ustawodawcy, bowiem sądy okręgowe zależnie od przedmiotu sprawy orzekają jako sąd odwoławczy 
(od wyroków sądów rejonowych), albo są sądami pierwszej instancji. Wobec czego zagwarantowana 
będzie co najmniej dwuinstancyjność postępowania o której mowa w art. 176 ust. 1 Konstytucji. 
Ustawa zasadnicza przewiduje, że „[u]dział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa 
ustawa (Art. 182 Konstytucji). Trybunał Konstytucyjny wskazał, że „udział obywateli w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości oznacza partycypację czynnika społecznego w rozstrzyganiu sporów poprzez 
stosowanie norm prawnych do konkretnych przypadków (sytuacji)”18. Oprócz tego w ocenie TK „z treści 
art. 182 wynika, iż nie jest możliwe ani całkowite wyłączenie obywateli ze sprawowania tej funkcji 
(wymiaru sprawiedliwości), ani takie jej zawężenie, by udział ten przybrał zakres jedynie symboliczny”19. 
Ustawodawca może więc ograniczyć we wskazanych granicach udział czynnika społecznego do 
„niektórych spraw”, wydaje się jednak, że obecny stan rzeczy ze względu na istotne ograniczenie 
uczestnictwa ławników w rozpatrywaniu spraw w pierwszej instancji wykracza poza zakres swobody 
ustawodawcy i jest naruszeniem normy wynikającej art. 182 Konstytucji. Ustawodawca zwykły ograniczał 
po 1997 r. uczestnictwo czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, przykładowo 
w 2007 r. ograniczono go w sprawach karnych jedynie do tych spraw w których chodzi o zbrodnie lub gdy 
oskarżonemu grozi dożywocie, jak też wyłączono uczestniczenie ławników w szeregu spraw cywilnych. 
W 2015 r. ograniczono znacząco uczestnictwo ławników w rozpatrywaniu spraw rodzinnych. Pewnym 
wyłomem jest ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym20 i pojawienie się ławników w Izbie 
Dyscyplinarnej SN. Jednakże w bieżącym roku ustawodawca wyłączył na okres obowiązywania stanu 
epidemii oraz rok po jego zniesieniu uczestniczenie ławników w rozpatrywaniu spraw cywilnych co stanowi 

18  Wyrok TK z 29 listopada 2005 r., sygn. akt P 16/04.

19  Ibidem.

20  Tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1904, z 2022 r. poz. 480, 1259, 2280.
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kolejne istotne ograniczenie realizacji tej zasady konstytucyjnej. W orzecznictwie TK wskazano również, 
że wykluczone jest przyjęcie „takiej regulacji, by w sprawach danej kategorii wymiar sprawiedliwości 
należał wyłącznie do czynnika społecznego» (Ibidem). In concreto powoduje to, że regulacje przyznające 
obywatelom samodzielną kompetencję do sprawowania tegoż wymiaru sprawiedliwości również muszą 
zostać uznane za przekroczenie granic swobody legislacyjnej wyznaczonych przez ustrojodawcę. Wobec 
tego sędzia pokoju nie może być włączono do systemu prawnego w oparciu o art. 182 Konstytucji i uznany 
za realizację zasady udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, taką jest jedynie instytucja 
ławnika oraz ławy przysięgłych, przy czym ta ostatnia jest w praktyce nieznana polskiego porządkowi 
ustrojowemu. W tym względzie warto się zastanowić, czy w miejsce nowej instytucji sędziego pokoju, 
nie dokonać daleko idącej reformy instytucji ławnika, która jest utrwalona w polskim sądownictwie. Jak 
wskazał TK jeżeli orzeczenie sądu jest efektem zestawienia profesjonalnego i społecznego punktu widzenia 
– skutkującego szeroką, wielostronną analizą okoliczności konkretnego przypadku – to niweluje się ryzyko 
wyobcowania sądów21, tego nie zapewniają sądy pokoju, orzekający w których sędziowie pokoju muszą 
być prawnikami co wyklucza uwzględnienie wiedzy, doświadczenia osób wykonujących inne zawody, przy 
tym wykonującymi swoje czynności zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczególnie w sprawach 
zawiłych wymagających wiedzy specjalistycznej spora prawa wnosić by oni mogli istotną wartość dodaną. 
Przy czym nie ma przeciwskazań by taki ławnik wykonywał swoje zadania w pełnym wymiarze czasu pracy.

Prawo do sądu

Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji przewiduje, iż: „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Powołany 
przepis statuuje prawo do sądu, którego istota sprowadza się do zapewnienia ochrony sądowej w sprawach 
dotyczących sfery praw lub wolności danego podmiotu22. Prawo do sądu, wedle utrwalonego orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego obejmuje: 

– prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia postępowania przed sądem – organem o określonej 
charakterystyce (właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym);

– prawo do właściwej procedury przed sądem; 

– prawo do wiążącego rozstrzygnięcia sprawy23.

W 2007 r. Trybunał uzupełnił wymienione elementy prawa do sądu o „prawo do odpowiedniego 
kształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających sprawy”24. Stanowisko to pojawia się również 
w nowszej judykaturze, w której wyodrębnia się łącznie cztery elementy prawa do sądu25. Trybunał 

21  Por. wyrok TK z 29 listopada 2005 r., sygn. akt P 16/04.

22  Zob. postanowienie TK z 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt Ts 24/99.

23  Zob. wyroki TK z: 9 czerwca 1998 r., sygn. akt K 28/97 i 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 12/99; stanowisko to zostało wielokrotnie powtórzone w późniejszym orzecznictwie.

24  Wyrok TK z 24 października 2007 r., sygn. akt SK 7/06.

25  Zob. np. wyroki TK z: 13 stycznia 2015 r., sygn. akt SK 34/12; 30 września 2014 r., sygn. akt SK 22/13; 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt SK 12/13; 6 listopada 2012 r., sygn. 
akt K 21/11.
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podkreślił również, że „w państwie prawnym prawo do sądu nie może być rozumiane jedynie formalnie, 
jako dostępność drogi sądowej w ogóle, lecz i materialnie, jako możliwość prawnie skutecznej ochrony 
praw na drodze sądowej [...]”. Podobne stanowisko zajął SN, według którego prawo do sądu nie wygasa 
w momencie złożenia powództwa i podjęcia na tej podstawie procesu, ale chodzi w nim o to, aby sąd 
rozpoznał sprawę co do jej istoty26. Ponadto TK zwraca uwagę na znaczenie prawa do wysłuchania, 
stwierdzając, że naruszenie prawa do sądu „przejawia się w pozbawieniu [...] tzw. prawa do wysłuchania, 
które wprawdzie nie zostało wyrażone w Konstytucji, jednak jest powszechnie uznane za składową 
prawa do sądu”27. Prawo do sądu istnieje nawet wówczas, gdy jakaś ustawa regulująca prawa i obowiązki 
jednostki nie przewiduje możliwości wystąpienia na drogę sądową28.

Konstytucyjne prawo do sądu ma aspekt pozytywny, zawiera bowiem dyrektywy, zobowiązujące 
ustawodawcę do należytego ukształtowania systemu wymiaru sprawiedliwości w wymiarze 
instytucjonalnym i proceduralnym oraz zapewnienia jego efektywnego funkcjonowania. W tym aspekcie 
można mówić o obowiązku ustawodawcy ustanowienia regulacji prawnej, która zapewnia rozpatrzenie 
sprawy przez sąd, na żądanie zainteresowanego. Negatywny aspekt prawa do sądu wyraża się w zakazie 
zamykania lub nadmiernego ograniczania dostępu do wymiaru sprawiedliwości29. Fundamentalnym 
założeniem Konstytucji jest jej aksjologiczna i teleologiczna spójność, dlatego też dyrektywa zakazująca 
zamykania drogi sądowej musi być uwzględniania w procesie wykładni ogólnej zasady prawa do sądu30.

Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie podkreślił, że z prawa do sądu wynika prawo do 
zastosowania sprawiedliwej procedury, tj. takiej, która „powinna zapewniać stronom uprawnienia 
procesowe stosowne do przedmiotu prowadzonego postępowania. Wymóg sprawiedliwego 
postępowania zakłada bowiem dostosowanie jego zasad do specyfiki rozpoznawanych spraw”31. Prawo 
do odpowiedniego ukształtowania postępowania ma charakter uniwersalny w tym sensie, że dotyczy 
każdego rodzaju postępowania sądowego, które objęte jest gwarancjami składającymi się na prawo do 
sądu32. Prawo to obowiązuje więc niezależnie od rodzaju sprawy, tj. jej przedmiotu (praw lub obowiązków, 
których dotyczy), sposobu jej wszczęcia (na żądanie zainteresowanego podmiotu, organu publicznego albo 
z urzędu) oraz etapu, na którym znajduje się rozstrzygana sprawa33. Ustawodawca zwykły jest uprawniony 
do różnicowania postępowań sądowych w zależności od ich charakteru, przedmiotu rozpoznawanych 
w nich spraw, znaczenia dochodzonych w nich praw, i obowiązków dla zainteresowanych podmiotów, 
celów realizowanych w ramach tych postępowań, zakresu kognicji sądu, a także etapu, na którym znajduje 
się rozstrzygana sprawa34. Ocena konstytucyjności tych szczegółowych rozwiązań i wyłaniającego 

26  Postanowienie SN z 19 lipca 2006 r., sygn. akt I CSK 112/06.

27  Wyrok TK z 12 marca 2002 r., sygn. akt P 9/01.

28  Por. wyrok SN z 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 648/98; uchwała SN z 18 stycznia 2001 r., sygn. akt III ZP 28/00.

29  Art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 Konstytucji.

30  wyroki TK z: 9 czerwca 1998 r., sygn. akt K 28/97; 15 października 2001 r., sygn. akt K 12/01; 7 września 2004 r., sygn. akt P 4/04; 29 stycznia 2013 r., sygn. akt SK 28/11.

31  Wyrok TK z 16 listopada 2011 r., sygn. akt SK 45/09.

32  Zob. wyrok TK z 12 lipca 2011 r., sygn. akt SK 49/08.

33  Zob. wyroki TK z: 12 stycznia 2010 r., sygn. akt SK 2/09; 11 maja 2011 r., sygn. akt SK 11/09; 12 lipca 2011 r., sygn. akt SK 49/08.

34  Zob. wyroki TK z: 13 stycznia 2004 r., sygn. akt SK 10/03; 28 lipca 2004 r., sygn. akt P 2/04; 26 stycznia 2005 r., sygn. akt P 10/04; 16 listopada 2011 r., sygn. akt SK 
45/09; zob. też wyroki TK z: 28 lipca 2004 r., sygn. akt P 2/04; 26 stycznia 2005 r., sygn. akt P 10/04; 20 października 2010 r., sygn. akt P 37/09; 16 listopada 2011 r., sygn. 
akt SK 45/09.
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się z nich kształtu określonego rodzaju postępowania sądowego wymaga odniesienia do wymagań 
konstytucyjnych w ich całościowym ujęciu35. Takie uprawnienie po stronie ustawodawcy nie oznacza 
jednak arbitralności w stanowieniu przepisów proceduralnych, przykładowo takich, które ponad miarę, 
a więc bez wystąpienia istotnych racji, ograniczają prawa procesowe strony36. Wymagane jest choćby 
zapewnienie sprawiedliwości proceduralnej, która – jak wskazuje TK – stanowi gwarancję tego, aby prawo 
do sądu nie było prawem fasadowym37.

Wreszcie konstytucyjny nakaz sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy zawiera w sobie trzy podstawowe 
gwarancje38, na które składają się: 

1) możność bycia wysłuchanym (prawo do wysłuchania); 

2) ujawnienie w czytelny sposób motywów rozstrzygnięcia (prawo do uzasadnienia lub szerzej – 
prawo do informowania); 

3) zapewnienie przewidywalności postępowania (prawo do przewidywalności postępowania; we 
wcześniejszym orzecznictwie wskazywano także na prawo do przewidywalności rozstrzygnięcia39).

Zgodnie z przepisem art. 176 ust. 1 Konstytucji RP „Postępowanie sądowe jest co najmniej 
dwuinstancyjne”. Oznacza to, iż musi istnieć możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia sądu pierwszej 
instancji do sądu drugiej instancji. Innymi słowy musi być zapewniona możliwość kontroli instancyjnej 
orzeczenia. Przedmiotowa regulacja ma ścisły związek z zapewnieniem realizacji konstytucyjnych środków 
ochrony wolności i praw. Zgodnie bowiem z przepisem art. 78 Konstytucji  „Każda ze stron ma prawo do 
zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania 
określa ustawa”. 

Z uwagi na przedmiot opinii istotne jest określenie jakie elementy musi posiadać dana instancja sądowa. 
Z uwagi na zapewnienie obywatelom prawa do sądu40 należy przyjąć, że pojęcie instancji wiąże się nie 
tylko z gwarancjami o charakterze proceduralnym, to jest z możliwością zaskarżenia rozstrzygnięcia, 
które będzie rozpatrzone przez sąd odwoławczy (drugiej instancji). Zapewnienie właściwej w rozumieniu 
przepisów ustawy zasadniczej dwuinstancyjności oznacza również że każda z instancji ma swoją 
niezależność organizacyjną i odrębność instytucjonalną. Innymi słowy każda z instancji powinna być 
wyodrębniona organizacyjnie oraz posiadać niezależność instytucjonalną.

35  Zob. wyroki TK z: 28 lipca 2004 r., sygn. akt P 2/04; 26 stycznia 2005 r., sygn. akt P 10/04; 20 października 2010 r., sygn. akt P 37/09; 16 listopada 2011 r., sygn. akt SK 
45/09.

36  Zob. wyroki TK z: 20 października 2010 r., sygn. akt P 37/09; 16 listopada 2011 r., sygn. akt SK 45/09.

37  Zob. wyroki TK z: 26 lutego 2008 r., sygn. akt SK 89/06; 29 kwietnia 2008 r., sygn. akt SK 11/07; 20 października 2010 r., sygn. akt P 37/09.

38  Zob. wyroki TK z: 31 marca 2005 r., sygn. akt SK 26/02; 16 stycznia 2006 r., sygn. akt SK 30/05; 2 października 2006 r., sygn. akt SK 34/06; 20 listopada 2007 r., sygn. akt 
SK 57/05; 26 lutego 2008 r., sygn. akt SK 89/06; 12 stycznia 2010 r., sygn. akt SK 2/09; 18 października 2011 r., sygn. akt SK 39/09; 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt SK 22/11.

39  Zob. wyrok TK z 17 października 2000 r., sygn. akt SK 5/99.

40  Art. 45 ust. 1 Konstytucji.
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Konstytucyjny status sędziego (zagadnienia wybrane)

Przepisy ustawy zasadniczej regulują status sędziów sądów poprzez określenie zasadniczych jego 
elementów. Wyraźny nacisk został również położony na regulacje o charakterze gwarancyjnym, związane 
z istotą sprawowania przez sędziów wymiaru sprawiedliwości, to jest procesem orzekania. Zgodnie 
z treścią przepisu art. 178 ust. 1 konstytucji RP „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli 
i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”. Zasadnicze znaczenie dla odczytania rzeczywistej treści tego 
przepisu ma określenie, jaki charakter ma sprawowanie urzędu przez sędziego oraz jakie znaczenie ma 
to sformułowanie, mając na uwadze, iż znalazło się w tekście Konstytucji RP oraz dotyczy sprawowania 
przez sędziów wymiaru sprawiedliwości. 

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że sprawowanie urzędu przez sędziego odbywa się bez wątpienia 
w związku z procesem orzekania, który to z kolei jest związany ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości 
przez sądy będące elementem władzy sądowniczej. Można również stwierdzić, że sprawowanie urzędu 
sędziego to kierowanie, udział w procesie orzeczniczym. Tak więc sprawowanie urzędu nie jest tożsame 
z innymi elementami pracy sędziego, które mają charakter administracyjny. Innymi słowy sędziowie są 
niezawiśli w sprawowaniu swojego urzędu, czyli w procesie orzekania, który należy określić jako praca 
sędziego sensu stricto. Jeśli się do tego doda pozostałą aktywność zawodową sędziego mającą charakter 
administracyjny, to możemy mówić o pracy sędziego sensu largo. Można więc stwierdzić, że kwestie 
o charakterze administracyjnym do których można zaliczyć na przykład warunki pracy i wynagrodzenie 
sędziego (art. 178 ust. 2 Konstytucji) nie korzystają z atrybutu niezawisłości. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 179 Konstytucji „Sędziowie są powoływaniu przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony”. Przepis ten ma 
niezwykle istotne znaczenie dla statusu oraz niezawisłości sędziów. Nie mniej jednak jest sformułowany 
w sposób dosyć ogólny. Może się pojawić pytanie jaki jest charakter i zakres powołania sędziego. Na 
takie pytanie można odpowiedzieć dokonując wykładni przepisu art. 178 ust. 1 Konstytucji RP w związku 
z przepisem art. 179 Konstytucji RP. Otóż należy przyjąć, że prezydent powołuje sędziów do pełnienia 
urzędu sędziowskiego, bez wskazania szczegółowych regulacji w tym zakresie. Sędzia powołany przez 
prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa uzyskuje status sędziego oraz obejmuje urząd 
sędziowski. Odnosząc się do procedury powoływania sędziów sądów powszechnych, należy zauważyć, 
że uczestnictwo w niej Krajowej Rady Sądownictwa jest obligatoryjne, bowiem przez wniosku tego organu, 
Prezydent nie może powołać sędziego. Jednocześnie to Prezydent jest tym organem, który ostatecznie 
dokonuje tego aktu, a Krajowa Rada Sądownictwa wykonuje w procedurze powoływania sędziów zadania 
pomocnicze, związane z przeprowadzeniem procesu naboru kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie 
oraz ich wstępną oceną. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 czerwca 2012 r.  uznał, art. 55 § 1 PUSP 
w części obejmującej wyrazy „w terminie miesiąca od dnia przesłania tego wniosku”, został uznany za 
niezgodny z art. 179 oraz art. 2 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował więc próbę związania 
Prezydenta określonym terminem na powołanie sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, co 
później mogłoby prowadzić np. do uznania, że głowa państwa nie ma możliwości odmowy powołania 
kandydata przedstawionego przez Krajową Radę Sądownictwa. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że obowiązkiem Prezydenta jest działanie niezwłoczne, tj. bez zbędnej zwłoki. Należy również 
zauważyć, że postanowienie Prezydenta w przedmiocie powołania lub odmowy powołania sędziego 
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nie podlega zaskarżeniu. Nie jest więc możliwe podważenie dokonanego przez Prezydenta powołania 
przedstawionej mu na sędziego osoby, nawet w przypadku wykazania, że w toku postępowania przed 
Krajową Radą Sądownictwa doszło do uchybienia przewidzianej przez prawo procedurze. 

Wobec braku w istniejącym porządku ustrojowym możliwości skutecznego zakwestionowania 
postanowienia Prezydenta o powołaniu na sędziego w drodze odrębnego postępowania wszczętego 
przed sądem, tym bardziej nie jest ustrojowo możliwe podważanie tego aktu „przy okazji” innego 
toczącego się postępowania poprzez działanie zmierzające w praktyce do uniemożliwienia rzeczywistego 
sprawowania urzędu przez takiego sędziego z powodu powziętych przez innego sędziego „wątpliwości” 
czy nawet „przekonania” związanego z zagadnieniami odnoszącymi się do sposobu formowania składu 
osobowego Krajowej Rady Sądownictwa będącej organem współdziałającym z Prezydentem w procedurze 
powoływania sędziów. W przypadku sposobu formowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa 
nie istnieją obecnie na gruncie konstytucyjnym wątpliwości dotyczące zgodności wyboru sędziowskich 
członków tego organu przez Sejm, co wynika z wyroku TK z 25 marca 2019 r. (sygn. akt K 12/18).

Przepisy ustawy zasadniczej wskazują również na warunki przeniesienia sędziego do innej siedziby (art. 180 
ust. 2 Konstytucji RP) oraz do innego sądu (art. 180 ust. 5 Konstytucji RP). Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę, iż przepisy Konstytucji RP rozróżniają pojęcia „innej siedziby” oraz „innego sądu”. W pierwszym 
przypadku niezbędne jest orzeczenie sądu oraz podstawa ustawowa, a w drugim przypadku zmiana 
ustroju sądów lub zmiana granic okręgów sądowych.  Niezbędne jest więc ustalenie co należy rozumieć 
poprzez „inną siedzibę”, „inny sąd” oraz „ustrój sądów”. Inna siedziba oznacza siedzibę sądu określoną 
jako miejscowość w której się ona znajduje. W sytuacji, kiedy taki sąd posiada wydział zamiejscowy 
w innej miejscowości to siedzibą sądu jest tylko jego główna siedziba. Za siedzibę nie można zaś uznać 
miejscowości w której znajdują się wydziały zamiejscowe tego sądu. Przepis ustawy zasadniczej odnosi 
się bowiem wyraźnie do siedziby sądu, a nie do siedziby jednostki organizacyjnej tego sądu. Przechodząc 
do analizy pojęcia „inny sąd” trzeba zaznaczyć, iż w tym przypadku chodzi nie o określenie o charakterze 
geograficznym określające miejsce położenia sądu, ale o inny sąd jako odrębną jednostkę organizacyjną. 
Może to więc być zarówno sąd mający inną siedzibę jak również tę samą siedzibę. Dlatego też określenie 
„inny sąd” może dotyczyć sądu jako innej odrębnej jednostki organizacyjnej, niezależnie od jego siedziby. 
Innym sądem nie będzie jednak w stosunku do sądu „głównego” wydział zamiejscowy tego sądu, gdyż jest 
to jedynie wydzielona organizacyjne jednostka organizacyjna sądu. Z kolei określenie „ustrój sądów” należy 
rozumieć przede wszystkim jako strukturę organizacyjną oraz kompetencje poszczególnych sądów. Dla 
przykładu można powiedzieć, że likwidacja lub też utworzenie szczebla organizacyjnego (instancji) sądów 
będzie zmianą o charakterze ustrojowym. Również istotne zmiany w zakresie kompetencji przysługujących 
poszczególnym sądom (instancjom sądowym) maja charakter zmiana ustrojowych. Z kolei zmiany 
w zakresie charakteru lub też zakresu poszczególnych instytucji prawa procesowego, bez ich generalnego 
i istotnego z uwagi na funkcjonowanie sądów charakteru nie jest zmianą ustroju sądów w rozumieniu 
przepisów ustawy zasadniczej.

Zasady delegowania sędziego do pracy w innym sądzie (w tym w Sądzie Najwyższym oraz sądzie 
administracyjnym), Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi 
Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sądu Najwyższego, sądu 
administracyjnego, Biura Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
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czy też międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej, albo do pełnienia obowiązków lub 
pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje 
międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów 
międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez 
Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z kwalifikacjami sędziego przez Ministra Sprawiedliwości określa art. 77 
§ 1 – 7 PUSP.  We wszystkich przypadkach, o których mowa powyżej wymagana jest wyraźna, a nie 
dorozumiana zgoda delegowanego sędziego. Ustawodawca nie wymaga wyrażenia tej zgody w formie 
pisemnej, jednak należy uznać, że powinna być ona wyrażana przez sędziego na piśmie. Przy czym sędzia 
nie powinien udzielać zgody ogólnie, a zgody na delegowania go w określone miejsce i na określony lub 
nieokreślony czas. W przepisie tym przewidziano również, że sędzia nie może łączyć funkcji orzekania 
z pełnieniem czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce 
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Delegowaniem sędziego do orzekania w sądzie wyższej instancji 
powinno stanowić wyjątek związany z realną możliwością awansu zawodowego danego sędziego do 
sądu wyższej instancji. W żadnym razie nie można uznać za właściwą praktyki długotrwałego pełnienia 
czynności przez sędziego sądu niższej instancji w sądzie wyższej instancji bez możliwości powołania 
na wyższe stanowisko. Minister Sprawiedliwości winien dbać by delegowany sędzia spełniał formalne 
kryteria pozwalające na jego powołanie na sędziego sądu wyższej instancji do orzekania, w którym został 
skierowany. Delegowanie zostało przez ustawodawcę ukształtowane jako instytucja okresowa, stąd 
możliwość zakończenia jej przez Ministra Sprawiedliwości w każdym czasie.

Kwestia wynagradzania sędziów musi być oceniana przez pryzmat art. 178 ust. 2 Konstytucji, 
z którego wynika pozytywny obowiązek ustawodawcy zwykłego zapewniania sędziom wynagrodzenia 
odpowiadającego godności ich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Stworzenie odpowiednich 
warunków do pracy oraz zabezpieczenie właściwego wynagrodzenia stanowi jeden z istotniejszych 
elementów gwarantujących niezawisłość sędziowską41. Prawidłowe ustalenie tegoż ma zapewnić 
niezawisłość sędziów zarówno w aspekcie uwolnienia ich od nacisków natury materialnej ze strony 
legislatywy lub egzekutywy, jak i zabezpieczenia ich przed pokusami korupcyjnymi. Trybunał Konstytucyjny 
wskazał, że „nie może wskazać (...) – dokładnie lub w przybliżeniu – stawek wynagrodzeń sędziowskich. (...) 
nie jest bowiem pozytywnym normodawcą. (...) Ogólny wzrost gospodarczy i wzrost poziomu zamożności 
społeczeństwa niewątpliwie długookresowo rzutuje na «odpowiedniość» wynagrodzeń sędziowskich, 
jednak z normy konstytucyjnej nie wynika wymaganie ustanowienia w tym względzie przez ustawodawcę 
jakiejś ścisłej zależności”42, jak również, że „wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonować prawidłowo, gdy 
warunki pracy sędziów oraz ich wynagrodzenia będą adekwatne do godności urzędu sędziego i zakresu 
jego obowiązków”43. Odnośnie wynikającego również z art. 178 ust. 2 Konstytucji obowiązku zapewniania 
sędziom odpowiednich warunków pracy, to wskazać należy, że zależą one od możliwości budżetu państwa. 
Z Konstytucji nie można wyprowadzić standardów w tym zakresie, decyduje o nich ustawodawca 
zwykły. Ustawa zasadnicza przesądza, że sędziowie musza być objęci prawem do stanu spoczynku. 
W orzecznictwie TK stan spoczynku uznawany jest za jedną z istniejących na poziomie konstytucyjnym 

41  Wyroki TK z: 12 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 26/01; 18 lutego 2004 r., sygn. akt K 12/03.

42  Postanowienie TK z 22 marca 2000 r., sygn. akt P 12/98.

43  Wyrok TK z 4 października 2000 r., sygn. akt P 8/00.
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gwarancji niezawisłości sędziowskiej44. Ustrojodawca przewidział trzy sposoby uzyskania stanu spoczynku: 
a) przeniesienie sędziego w trybie określnym w ustawie w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających 
mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił (art. 180 ust. 3 Konstytucji); b) przeniesienie sędziego 
w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych (art. 180 ust. 5 
Konstytucji) oraz c) osiągnięcie wskazanego w ustawie wieku (art. 180 ust. 4 Konstytucji). Ustawodawca 
zwykły może zmienić rozwiązania odnoszące się do stanu spoczynku przewidując przykładowo 
włączenie sędziów do powszechnego systemu emerytalnego przy zachowaniu obecnie przewidzianej 
„stopy zastąpienia” dla ich stanu spoczynku czy też nabywanie stanu spoczynku stopniowo za wysługę 
lat, każdego roku 2,5 – 3,0 procent, ale nie więcej niż 75 procent uposażenia sędziowskiego. Wobec 
czego w mojej ocenie nawet obecna Konstytucja pozwala na przyjęcia bardziej sprawiedliwych społecznie 
rozwiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego sędziów. Przez zachowanie wynikających z ustawy 
zasadniczej przesłanek przechodzenia w stan spoczynku oraz utrzymania obowiązujące „stopy zastąpienia” 
zachowano by wymóg by stan spoczynku tworzył dla sędziego stan szczególnej ekspektatywy zachowania 
stanu majątkowego i finansowego zbliżonego do tego, który mu przysługuje w okresie pełnienia urzędu. 
Przez co nadal uzasadnione byłoby objęcie sędziego w stanie spoczynku obowiązkami związanymi 
z dbaniem o „godność urzędu sędziego” i związanymi z tym ograniczeniami, dotyczącymi przykładowo 
ograniczeń w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia. 

Status ustrojowy Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce. Zgodnie z Konstytucją sprawuje 
nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania (art. 183 ust. 1), orzeka 
o ważności wyborów prezydenckich i parlamentarnych (art. 101 i art. 129), stwierdza ważność referendum 
ogólnokrajowego (art. 125 ust. 4), oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach (art. 
183 ust. 2). Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym zastąpiła ustawę z 23 listopada 2002 r. Celem reformy 
było przywrócenie nadwyrężonego prze lata zaufania obywateli do Sądu Najwyższego. Ustawodawca 
wskazał, że chodzi o oczyszczenie go z sędziów powiązanych z dawnych niedemokratycznym reżimem. 
Oprócz tego ustawa o Sądzie Najwyższym zawiera szereg postanowień, które zmierzają do zwiększenia 
transparentności SN oraz stworzenia skutecznych mechanizmów odpowiedzialności dyscyplinarnej 
sędziów za delikty dyscyplinarne. Są one zgodne z zasadą niezależności sądownictwa i podziału władzy, 
stanowią bowiem mechanizm równoważenia się władz. Przyjęte rozwiązania stanowią wykonanie 
obowiązku ustawodawcy wynikającego z zawartego w preambule do Konstytucji z 1997 roku obowiązku 
by „działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność”. Przewidziane zmiany nie stanowią 
naruszenia konstytucyjnego statusu władzy sądowniczej w Polsce. Rozdzielone władze nie są tym samym 
niezależnymi od siebie elementami ustroju państwa. Istnieć musi między nimi równowaga oraz wzajemna 
kontrola. W przeciwnym przypadku dochodzi do naruszenia zasady demokracji, która określającą 
tożsamość konstytucyjną Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawodawca dążąc do realizacji celów ustawy przewidział obniżenie wieku przechodzenia sędziów Sądu 
Najwyższego w stan spoczynku z 70 do 65 lat. Jednocześnie postanowił, że sędzia, który chce orzekać 

44  Wyrok TK z: 11 lipca 2000 r., sygn. akt K 30/99; 12 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 26/01.
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po ukończeniu 65 roku życia może wystąpić do Prezydenta o wyrażenie zgody na dalsze sprawowanie 
urzędu. Postanowienie to miało umożliwić dokonanie wymiany pokoleniowej w Sądzie Najwyższym. 
Konstytucja wyraźnie przewiduje, że: „Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie 
przechodzą w stan spoczynku”45. Ustawodawca ma więc obowiązek określenie granicy wieku, po 
osiągnięciu której sędziowie muszą przejść w stan spoczynku. Obecnie ustawodawca zdecydował się na 
przywrócenie obowiązujące kilka lat temu rozwiązania zgodnie z którym sędziowie SN przechodzili w stan 
spoczynku z chwilą ukończenia 65 roku życia, a na przedłużenia sprawowania urzędu do 70 roku życia 
musieli posiadać zgodę. Dopiero kilka lat temu ustawodawca – co było związane z podwyższeniem wieku 
emerytalnego – zmienił te granice na odpowiednio 67 i 72 lata. W związku z przywróceniem poprzednio 
obowiązujących rozwiązań związanych z ogólnym wiekiem emerytalnym, zdecydowano też o przywróceniu 
poprzednio obowiązujących rozwiązań dotyczących sędziów SN. Uprzednio w rzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego uznano prawo ustawodawcy do wprowadzenia dodatkowej granicy wieku (65 rok życia), 
po osiągnięciu której dalsze pełnienie urzędu wymaga zgody. Wynikało to z uznania, że może istnieć szereg 
sytuacji pośrednich pomiędzy pełną zdolnością do wykonywania obowiązków a chorobą lub upadkiem 
sił, o których mowa w art. 190 ust. 3 Konstytucji46. Nie można więc uznać, że przyznanie Prezydentowi 
prawa do wyrażenia – na wniosek sędziego – zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN jest 
niezgodne z Konstytucją. Tym bardziej, że nowa ustawa przewiduje możliwość zasięgnięcia przez głowę 
państwa opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Zgoda taka wydawana jest na trzy lata. I może być wydana 
jedynie dwukrotnie.

Konstytucja, przewiduje, że „W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno 
sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia”47. 
Przyjęte w 2018 r. rozwiązanie zgodnie z którym sędziowie Sądu Najwyższego wchodzący w skład 
zlikwidowanej wówczas Izby Wojskowej Sądu Najwyższego przeszli automatycznie w stan spoczynku było 
więc zgodne z Konstytucją. Należy zauważyć, że nowa ustawa wprowadziła znaczące zmiany w ustroju 
Sądu Najwyższego. 

Konstytucja przesądza, że: „Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej 
na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
Sądu Najwyższego”48. Ustawodawca ma więc obowiązek określenia ilu kandydatów ma przedstawić 
Zgromadzenie Ogólne głowie państwa. Swoboda decyzji Prezydenta jest ograniczona pozbawiony jest 
bowiem możliwości odmowy powołania Pierwszego Prezesa spośród przedstawionych kandydatów, 
a także powołania osoby, która nie została przedstawiona przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN 
jako kandydat. W związku z czym przyjęta ilość kandydatów musi zapewniać Prezydentowi możliwość 
dokonania realnego wyboru. Znów można wskazać, że w projekcie przygotowanym przez Pierwszego 
Prezesa SN przewidywano, że Prezydentowi będzie przedstawianych trzech kandydatów. Urząd ten 
sprawować może jedynie sędzia SN w stanie czynnym. Na stanowisko Pierwszego Prezesa SN nie mogą 
zatem kandydować i być wybrani sędziowie SN w stanie spoczynku oraz sędziowie delegowani do SN. 

45  Art. 180 ust. 4 Konstytucji.

46  Por. wyrok TK z 24 czerwca 1998 r., sygn. akt K 3/98.

47  Art. 180 ust. 5 Konstytucji.

48  Art. 183 ust. 3 Konstytucji.
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Podobnie nie może tego urzędu sprawować sędzia, który ze względu na osiągniecie przewidzianego 
w ustawie wieku przeszedł w stan spoczynku. Jeżeli jest to związane z osiągnięciem 65 roku życia 
sędzia taki ma prawo wystąpić do Prezydenta o wyrażenie zgody na dalszego sprawowanie urzędu 
sędziowskiego. W demokratycznym państwie nie wydaje się uzasadnione tworzenie wyjątków od zasad 
ogólnych dla indywidualnych osób, które stawiałby je w uprzywilejowanej pozycji wobec pozostałych. 
Uprawnienia dotyczące nadawania regulaminu SN przez prezydenta stanowią przywrócenie rozwiązania 
obowiązującego do 2002 roku.

Przewidziano również reorganizację Sądu Najwyższego. Zdecydowano o likwidacji odrębnej Izby 
Wojskowej, oraz utworzeniu dwóch nowych izb – Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (zwanej 
dalej „Izbą Kontroli Nadzwyczajnej”) i Izby Dyscyplinarną. Zgodnie z artykułem 176 ust. 2 Konstytucji 
ustawodawca jest uprawniony do określania w ustawach ustroju i właściwości sądów. Przyjęte rozwiązania 
mieszczą się w granicach kompetencji ustawodawcy do kształtowania treści prawa zgodnie z celami 
polityki państwa w tym przypadku w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Pojęcie „ustrój sądów” obejmuje 
kategorie sądów w obrębie ich rodzaju, organizacja wewnętrzna sądów danego rodzaju oraz relacje 
instancyjne i w zakresie nadzoru judykacyjnego między niektórymi rodzajami sądów a Sądem Najwyższym. 
Wprowadzone przez nową ustawę rozwiązania jest jednym z elementów dążenia do uznawanej przez 
większość obywateli za potrzebą głębokiej reformy władzy sądowniczej.

Zarówno ze względu na charakter rozpoznawanych spraw, jak też dla zapewnienie partycypacji społecznej 
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przewidziano, że dwie nowo utworzone izby miały rozpatrywać 
sprawy z udziałem ławników, wybieranych przez Senat na czteroletnią kadencję. Rozwiązanie to zostało 
ocenione krytycznie. Z czym nie można się zgodzić. Bowiem w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym 
przedstawionym w listopadzie 2017 r. przez Pierwszego Prezesa SN też przewidziano obecność w Izbie 
Dyscyplinarnej oprócz 11 sędziów SN wybranych przez Prezydenta spośród sędziów SN w stanie czynnym 
także 11 ławników posłowie wybierać ich mieli większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów spośród kandydatów wyróżniających się wiedzą prawniczą i zgłaszanych przez 
organizacje liczące co najmniej 10 tysięcy osób, na przykład: stowarzyszenia, przedstawicieli pracowników, 
pracodawców, grup obywateli, Kościół Katolicki, czy związki wyznaniowe w Polsce. Podobnie jak 
ustawodawca, także Pierwszy Prezes SN wskazywał, że jest to realizacji Konstytucyjnego prawa obywateli 
do uczestniczenia w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (Artykuł 182). Stąd nie można podzielić 
poglądu, że: „sposób wyboru ławników budzi poważne wątpliwości co do zgodności z zasadą niezależności 
sądów ponieważ ich wyborów przez Senat niesie ryzyko upolitycznienia procesu ich wyboru co może 
potencjalnie zagrażać ich bezstronności”.

Oceniając kognicję Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie można zgodzić się z tezą, że w przedmiocie jurysdykcji 
ratione materiae, ma ona szczególne uprawnienia, które stawiają ją „nad innymi izbami”, prowadząc do 
ustanowienia” sądów w sądzie”. Izba Kontroli Nadzwyczajnej przejmie w przypadku sporów wyborczych, 
stwierdzania ważności wyborów i referendów Nadzwyczajna Izba w miejsce spraw wrażliwych politycznie 
(spory wyborcze, walidacja wyborów i referendów itd. uprawnienia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych. Umożliwienie wzruszenia przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej prawomocnego wyroku 
wydanego przed jej powstaniem związane jest z powszechną w Polsce krytyką niesprawiedliwych orzeczeń 
sądowych. Skarga nadzwyczajna będzie mogła zostać wniesiona w terminie pięciu lat od uprawomocnienia 
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się zaskarżonego orzeczenia, także wtedy, gdy sprawa była już przedmiotem rozpoznania przez Sąd 
Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej lub kasacji ma zasadnicze znaczenie zarówno z punktu widzenia 
formalnego aspektu zasady państwa prawnego, jak i zasady ochrony zaufania do państwa i prawa. 
Umożliwia bowiem zrealizowanie podstawowego celu wymiaru sprawiedliwości, jakim jest wydawanie 
sprawiedliwych wyroków. Potrzebę takiego mechanizmu uznawała także sama władza sądownicza. 
Potrzebę istnienia takiego mechanizmu uznawało też samo środowisko sędziowskie. W projekcie ustawy 
o Sądzie Najwyższym przedstawionym przez Pierwszego Prezesa SN przewidywano utworzenie przy SN 
urzędu Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej z szeregiem kompetencji, w tym zwłaszcza z uprawnieniem 
wnoszenia do Sądu Najwyższego nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W uzasadnieniu do projektu 
podkreślano, że „[t]akie usytuowanie Rzecznika Sprawiedliwości wpisuje się w przypisaną Sądowi 
Najwyższemu funkcję nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania”. 
Rzecznik miał stać na straży praworządności oraz ochrony praw uczestników postępowań sądowych 
zakończonych prawomocnym orzeczeniem, które nie mogą być wzruszone w trybie przewidzianym 
w ustawach o postępowaniach sądowych z uwagi na upływ terminów do wniesienia kasacji albo skargi 
kasacyjnej bądź ich niedopuszczalność. W projekcie przewidywano, że Rzecznik wyposażony w tak daleko 
idące uprawnienia byłby powoływany przez Sejm bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów spośród kandydatów przedstawionych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu albo grupę 35 posłów.

Utworzona w 2018 r. Izba Dyscyplinarna posiadała specjalny status, wynikający jednak z natury 
postępowań dyscyplinarnych w których konieczne jest zapewnienie sędziom orzekających w takich 
sprawach szczególnych gwarancji niezależności. Nowa ustawa przewiduje w tym zakresie szereg 
rozwiązań szczegółowych. Ponownie trzeba zwrócić uwagę, że powołanie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie 
Najwyższym przewidywano też w projekcie przedstawionym przez Pierwszego Prezesa SN. Oprócz tego 
w projekcie Pierwszego Prezesa SN proponowano by sędziowska część Izby Dyscyplinarnej była wybiera 
przez Prezydenta na pięcioletnią kadencję spośród sędziów SN. Można to uznać za rozwiązanie dalej 
idące niż wybrane przez ustawodawcę. Włącznie Prezydenta w postępowanie dyscyplinarne wobec 
sędziów Sądu Najwyższego (możliwość wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania) 
jest zgodne z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz zasadą podziału władzy. Znów 
w projekcie przedstawionym przez Pierwszego Prezesa SN przewidywano, że Rzecznik Dyscyplinarny 
Sądu Najwyższego podejmowałby czynności dyscyplinarne „na żądanie” nie tylko Prezydenta, ale 
też Prokuratora Generalnego. W związku z licznymi wątpliwościami podnoszonymi w przestrzeni 
publicznej wobec Izby Dyscyplinarnej, ustawodawca w 2022 r. zdecydował o zastąpieniu jej przez Izbę 
Odpowiedzialności Zawodowej. Skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN jest dobierany ze wszystkich 
sędziów SN (poza tzw. funkcyjnymi) z których zostało wylosowanych 33 sędziów kandydatów, z których 
prezydent wskazał 11. Orzekają w nowej Izbie na mniej więcej pół etatu, pracując także w macierzystej 
Izbie.

Krajowa Rada Sądownictwa

Zgodnie z artykułem Art. 186 ust. 1. Krajowa Rada Sądownictwa (dalej Rada) stoi na straży niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów. Jak stanowi art. 187 ust. 1 Konstytucji Rada składa się z: 1) Pierwszego 
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Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów 
Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 3) czterech 
członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród 
senatorów. Łącznie Rada liczy 25 członków. Krajowa Rada Sądownictwa (dalej: Rada) jest więc organem 
konstytucyjnym o mieszanym składzie, łączącym reprezentację środowiska sędziowskiego z obecnością 
Prezesa SN i Prezesa NSA oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej (4 posłów i 2 senatorów) 
i wykonawczej (Minister Sprawiedliwości i przedstawiciel Prezydenta RP).  Mimo mieszanego składu, 
z wyraźną przewagą liczbową przedstawicieli władzy sądowniczej (17 członków), Rada działa jako jednolity 
organ kolegialny, wszystkim jej członkom przysługuje jednakowa pozycja w jej składzie, a w szczególności 
jednakowe prawo głosu. Konstytucja w art. 187 ust. 3 zawiera jedyną przesłankę różnicującą członków 
Rady, polegającą na sposobie określenia kadencji wybranych członków Rady, która zgodnie z nią trwa 
cztery lata. Odmiennie w przypadku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, 
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego stają się oni z mocy prawa członkami KRS z chwilą powołania 
na stanowisko, a ich mandat do zasiadania w KRS wygasa z chwilą, gdy przestaną pełnić swoje funkcje. Zaś 
w przypadku osoby powołanej przez Prezydenta RP, sprawuje ona tę funkcję nie dłużej niż trzy miesiące 
od zakończenia kadencji Prezydenta RP, który ją powołał.

Z mocy Konstytucji Rada jest organem reprezentującym władzę sądowniczą, choć jej skład jest mieszany 
i nie obejmuje wyłącznie reprezentantów tej władzy. Szeroka reprezentacja organów sądowych w składzie 
Rady, przy włączeniu do tego składu również reprezentantów władzy wykonawczej oraz ustawodawczej 
prowadzi do przyjęcia mieszanej koncepcji, uznającej Radę za organ funkcjonalnie związany z administracją 
wymiaru sprawiedliwości i reprezentacją środowiska sędziowskiego49. Nie zaprzecza to istotnym celom, do 
jakich KRS została powołana. Rada ma bowiem pełnić gwarancję niezależności sądownictwa i niezawisłości 
sędziowskiej, równoważąc kompetencje przysługujące władzy wykonawczej. Podnosi się, iż rozszerzony 
o pozakorporacyjnych członków skład Rady jest związany z charakterem powierzonych Radzie zadań, 
które obejmują również zadania o charakterze „państwowym”50. Rada jest zatem swoistym, niezależnym 
i samodzielnym, centralnym organem państwowym, sformułowanym z przedstawicieli środowiska 
sędziowskiego przy udziale przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej51. Taki charakter 
nadała KRS sama Konstytucja. W celu realizacji powyższych gwarancji, konieczne jest zapewnienie 
przedstawicielom władzy sądowniczej, zasiadającym w Radzie, realnego wpływu na wykonywane przez 
nią zadania, jedynym z narzędzi ku temu jest przesądzenie w art. 187 ust. 2 Konstytucji, iż Rada wybiera 
spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Powoduje to, że inaczej niż 
w niektórych innych państwach przewodniczący kierujący pracami rady sądownictwa nie jest wyznaczony 
ex lege.

W przypadku państw Unii Europejskiej organy tego typu istnieją w większości państw, jednakże nie 
zostały utworzone np. w Czechach, Estonii czy Luksemburgu, w tych krajach nie można zauważyć istnienia 
nawet „organu podobnego” do rady sądownictwa. Tym niemniej w Luksemburgu w celu wykonania 

49  L. Garlicki, Komentarz do art. 186 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 4.

50  L. Garlicki, Komentarz do art. 186 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 4.

51  Wyrok TK z 15 grudnia 1999 r., sygn. akt P 6/99.
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umowy koalicyjnej rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem do porządku krajowego rady sądownictwa. 
W przypadku Estonii, Sąd Państwowy jest uprawniony do wnioskowania do prezydenta o powołanie 
sędziów sądów niższej instancji, z kolei jego sędziowie są powoływani przez estoński parlament. Trzeba 
zauważyć, że w Polsce podobnie jak w większości państw Europy Środkowej oraz Bałkanów, rady 
sądownictwa zostały utworzone w pierwszych latach tranzycji ustrojowej. To jest w okresie w którym 
wciąż znaczącą rolę polityczną odgrywali, a w niektórych krajach – w tym w Polsce – sprawowali rządy 
politycy powiązani z uprzednim niedemokratycznym reżimem. Powodowało to również brak usunięcia 
z zawodu sędziów, którzy w okresie dyktatury służyli niedemokratycznej władzy. Co więcej wprowadzone 
mechanizmy spowodowały wzmocnienie ich wpływu na nabór nowych kadr sędziowskich, awanse 
zawodowe itd. Rzecz jasna zjawiska te nie osiągnęły w Polsce takie natężenia jak np. w Albanii52, jednak 
są odczuwalne dla obywateli współczesnego demokratycznego państwa. Brak wiążących standardów 
powoduje, że nie można odmówić żadnemu państwu prawa do dokonywania zmian ustrojowych w tym 
obszarze.

Głównym celem nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa była zmiana procedury wyboru 
sędziowskich członków tego organu, któremu Konstytucja powierzyła stanie na straży niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów. Przeprowadzone zmiany miały na celu zwiększenie legitymizacji demokratycznej 
członków Krajowej Rady Sądownictwa powoływanych spośród sędziów, wzmocnienie przejrzystości 
procesu wyboru członków tego organu oraz umożliwienie publicznej debaty na temat kandydatów. 
Należy zauważyć, że przedstawiana publicznie krytyka rozwiązań zawartych w ustawie o Krajowej Radzie 
Sądownictwa opiera się na tym, że stanowią one rzekomo szerszy kontekst niekonstytucyjnej zmiany 
zasadniczych parametrów ustroju ukształtowanego na podstawie przepisów Konstytucji oraz są niezgodne 
z ukształtowanym zwyczajem konstytucyjnym – który w samej swojej istocie może zostać przełamany 
przez ustawodawcę – oraz mniej lub bardziej zasadnych obawach związanych ze stosowaniem nowych 
przepisów. Zwraca też uwagę słabo kamuflowana niechęć krytyków do rozwiązań, które zwiększają 
wypływ obywateli na skład organu, który odpowiada za proces doboru kadr sędziowskich w Polsce. 
Przypomnieć należy również, że Polska nie jest jedynym krajem regionu, w którym w ostatnich latach 
dokonano zmian ustrojowych dotyczących rady sądownictwa. Zmiany w tym obszarze zostały również 
przeprowadzone w takich państwach regionu jak: Bułgaria, Chorwacja, Słowacja i Słowenia. Podobnie jak 
w Polsce dokonane zmiany związane były z demokratyzacją sposobu wyboru sędziowskich członków rad 
sądownictwa, zwiększeniem przejrzystości tego procesu oraz umożliwieniem publicznej debaty na temat 
kandydatów. W wymienionych państwach zagwarantowano sędziom powszechne prawa wyborcze oraz 
reprezentację w radzie sądów z każdego szczebla sądownictwa.

Zasadne wydaje się przypomnienie, że pierwszy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o KRS został 
przedstawiony 2 maja 2016 r., zakładał on: zmieniony mechanizm wyboru członków KRS (okręgi wyborcze, 
komisje wyborcze) oraz odebranie prezesom i wiceprezesom sądów prawa członkostwa w Krajowej Radzie 
Sądownictwa. Projekt ten zyskał również 5 lipca 2016 r. poparcie Stowarzyszenia Sędziów Polskich 
„Iustitia”. Na osiem płaszczyzn regulowanych przez projekt wyrażono krytyczną ocenę jedynie co do 
dwóch kwestii nadania Prezydentowi RP uprawnienia do wyboru sędziego – projektowany art. 37 ust. 1 
został oceniony jako niezgodny z art. 179 Konstytucji, wygaszenia mandatów obecnych członków Rady, 
ocenionej jako sprzeczną z art. 187 ust. 3 Konstytucji. 

52  https://euro-babble.eu/pl/2019/08/22/albania-justice-reform-or-judicial-gangs-cleansing/ [dostęp: 9.12.2022 r.].
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Ostatecznie jednak nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa związana była z orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r.53 stwierdzającego niekonstytucyjność art. 11 ust. 
3 i 4 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy poprzez naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji 
– zasady równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne. W szczególności za 
niekonstytucyjny został uznany przyjęty w ustawie model indywidualnej kadencji członków Rady 
wybieranych spośród sędziów. Zgodnie z tym modelem każdy z jej członków zaczynał i kończył swój 
udział w innym czasie. Nie istniała zatem w istocie kadencja organu a jedynie kadencje jego członków. 
Uprzednio w pracach nad zmianą ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa pojawił się również w marcu 2017 
r. projekt opracowany przez wymienione stowarzyszenie, który został wniesiony przez grupę posłów, 
został on odrzucony w kwietniu 2017 r. Drugi projekt rządowy (najdalej idący), wniesiony został w marcu 
2017 r., po jego przyjęciu przez Sejm został on zawetowany przez Prezydenta w dniu 31 lipca 2017 r. 
Prezydent przedstawił swój kompromisowy projekt we wrześniu 2017 r., uchwalony został on 8 grudnia 
2017 r. (kompromisowy, aczkolwiek odchodzący od rządowej propozycji akceptowanej przez SSP Iustitia 
w 2016 r.).

Sposób ukształtowania KRS, jak i powierzone jej zadania, wiążą ten organ z władzą sądowniczą, 
jednak w żadnym wypadku nie czynią zeń organu tej władzy. Krajowa Rada Sądownictwa nie jest tylko 
organem reprezentującym środowiska sędziowskie. Jej „ponadkorporacyjny” wymiar wyznacza bowiem 
konstytucyjny status organu par excellence państwowego oraz przyznane kompetencje. W doktrynie prawa 
konstytucyjnego wskazuje się jednoznacznie, iż w zakresie nałożonych na nią zadań, KRS wyznacza drogę 
zawodowego awansu sędziów, czuwa nad właściwą organizacją pracy wymiaru sprawiedliwości oraz 
przestrzeganiem przez sędziów etyki zawodowej. Nowa formuła jest więc zgodna z ustrojową rolą tego 
organu.

Konstytucja nie określa, w jaki sposób powinni być wybierani członkowie Rady. Przewiduje on jedynie, 
że „strukturę organizacyjną, zakres działalności i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa, a także sposób 
wyboru członków określa ustawa”. Do niedawna taka procedura była jak już wspomniałem przewidziana 
w ustawie z 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przewidywała, że piętnastu członków sądowych 
Rady Narodowej zostało wybranych przez różne ogólne zgromadzenia sędziów. Dominacja sędziów w KRS 
budziła krytykę. Konstytucja nie przesądza kto ma wybierać sędziów będących wybieralnymi członkami 
Krajowej Rady Sądownictwa. Świadomie posłużono się wyrażeniem „wybranych spośród sędziów”, 
aby pozostawić otwartą kwestię podmiotu, który będzie dokonywał wyboru sędziów. Nie można więc 
wyprowadzać ani domniemywać, kompetencji sędziów do dokonywania wyboru sędziów-członków KRS. 
Konstytucja pozostawiła otwartą kwestię, kwestię, kto będzie dokonywał wyboru sędziów-członków KRS. 
Stąd też przyjęte w nowej ustawie rozwiązanie jest konstytucyjnie dopuszczalne.

Zmiany ustawowe spowodowały wprowadzenie nowej procedury wyboru członków Rady, zgodnie 
z którą Sejm wybiera członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję, na najbliższym posiedzeniu 
Sejmu, większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując na 
listę kandydatów. Wymóg większości kwalifikowanej powoduje, że wybór ten nie może być dokonany 
samodzielnie przez większość parlamentarną a stanowi efekt konsensusu politycznego. Również 

53  Sygn. akt K 5/17.
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żaden klub parlamentarny nie może spośród zgłoszonych kandydatów wskazać więcej niż dziewięciu. 
W toku prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która opracowuje ostateczną listę kandydatów 
zagwarantowano, że na liście musi znaleźć się co najmniej jeden kandydat poparty przez każdy klub 
parlamentarny. W przypadku niedokonania wyboru członków Rady większością kwalifikowaną, 
Sejm wybiera członków Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów, głosując na listę kandydatów. Obecnie ustawodawca zawarł postanowienia 
dotyczące zagwarantowania reprezentacji w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów ze wszystkich 
szczebli sądownictwa tj. sędziów rejonowych, sędziów okręgowych, sędziów apelacyjnych, sędziów 
administracyjnych oraz sędziów Sądu Najwyższego poprzez wskazanie, że Sejm „w miarę możliwości” 
uwzględnia w wybranej grupie reprezentację sędziów wszystkich tych sądów54. Odwołanie się do 
kwalifikowanej większości zapewnia, że wybór kandydatów nie będzie uwarunkowany politycznie, nie 
będzie stanowił wyrazu woli aktualnej większości parlamentarnej, a wyraz konsensusu różnych grup 
reprezentowanych w Parlamencie. Wyklucza to ryzyko ukształtowania składu Rady przez kierownictwo 
jednej partii politycznej, co podważa przedstawiany czasem zarzut upolitycznienia trybu wyboru Krajowej 
Rady Sądownictwa. Opinie o kandydatach do Krajowej Rady Sądownictwa są obecnie sporządzane przez 
Prezesa Sądu, w którym pełni służbę sędziowską kandydat podawane są do publicznej wiadomości po 
zgłoszeniu kandydata do Marszałka Sejmu. Powyższe informacje były analizowane przez opinię publiczną 
około miesiąca. W poprzednim systemie wyboru „sędziowskich” członków Krajowej Rady Sądownictwa 
opinie o kandydatach były wygłaszane ustanie podczas obrad elektorów sędziowskich i zaraz po 
prezentacji kandydatów zamykano listę i przystępowano do głosowania w owym zamkniętym gronie 
elektorów. Nie istniała żadna możliwości weryfikacji a dyskusja była – jak dowodzą materiały źródłowe 
– zjawiskiem sporadycznym. Weryfikacja podpisów na listach poparcia została dokonana przy pomocy 
rejestrów urzędowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przy pomocy Państwowej Komisji Wyborczej. 
Uprzednio informacja o wyborze kandydata była niejawna. Głosowanie nad sędziami, którzy mieli być 
elektorami było niejawne.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady – zgodnie z nową ustawą – jest 
grupa co najmniej: 1) dwóch tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli osiemnaście lat, 
mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych; 2) dwudziestu pięciu 
sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku55. Rozwiązanie takie ma swoją podstawę w ustawie 
zasadniczej, która wyraźnie przewiduje, że: „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
określa ustawa”56. Określenie zakresu udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
pozostawiono ustawodawcy. Ustawodawca jest też uprawniony do wyboru modelu udziału obywateli 
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości także został przekazany ustawodawcy. W tym przypadku 
ustawodawca zdecydował się przyznać także obywatelom prawo zgłaszania spośród sędziów kandydatów 
na członków Krajowej Rady Sądownictwa co ma zwiększyć wpływ obywateli na kształtowanie korpusu 
sędziowskiego. W przypadku grupy sędziów można zauważyć, że w niektórych krajach Unii Europejskiej 
uprawnienie do zgłoszenia kandydata na członka Rady ma znacząco mniejsza grupa sędziów (np. 
w Słowenii – trzech sędziów), a w niektórych może to uczynić każdy sędzia (np. Bułgaria, Chorwacja).  
W wyniku tego nazwiska kandydatów stały się znane opinii publicznej na długo przed procesem wyboru do 

54  Art. 11d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tj. t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 269).

55  Art. 11a ust. 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

56  Art. 182 Konstytucji.
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Krajowej Rady Sądownictwa. Zaniechano nieczytelnego dla obywateli (w tym samych sędziów) kurialnego 
systemu wyborów kandydatów, gdzie dochodziło do niepożądanych zjawisk, mających niekiedy charakter 
„ustawiania doboru kandydatów” przez wąską elitę sędziowską. Trudno pozostając na gruncie zasady 
państwa demokratycznego, zasady legalizmu, a także samej Konstytucji zrozumieć krytykę umożliwienia 
przedstawiania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa obywatelom. 

Porównując polskie rozwiązania z innymi krajami Unii Europejskiej nie można zakwestionować samego 
parlamentarnego trybu wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, który został przyjęty 
w Polsce. Nie uczynił tego nawet w swojej opinii doradczej Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości 
UE57, który skupił się na niektórych szczegółowych rozwiązaniach dotyczących trybu wyboru. 
Przykładowo w Szwecji sędziowscy członkowie Rady Sądownictwa są powoływani przez rząd spośród 
kandydatów przedstawionych przez sądy powszechne i administracyjnej, a członkowie niesędziowscy 
są powoływani przez parlament. Również w Finlandii sędziowscy członkowie Rady są wybierani przez 
sędziów, ale powoływani przez Rząd z podwójnej liczby kandydatów. Taka sama procedura dotyczy 
również członka Rady wskazywanego przez Ministra Sprawiedliwości, bezpośrednio swojego członka 
powołuje jedynie Prokurator Generalny oraz adwokaci. Rząd otrzymuje od sędziów listę kandydatów 
w liczbie dwukrotnie większej niż liczba powoływanych sędziowskich członków oraz zastępców członków, 
stąd ma możliwość dokonania ostatecznego wyboru. To jest obowiązująca w Finlandii procedura pozwala 
na ocenę czy tamtejszy rząd powołuje sędziów, który cieszyli się największym poparciem czy też tym 
z mniejszym poparciem. Warto również zauważyć, że parlamentarny tryb wyboru sędziowskich członków 
rad sądownictwa obowiązuje również w takich krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec jak: 
Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Szlezwik Holsztyn, Turyngia, 

Niezgodne ze standardami międzynarodowymi byłoby powrócenie do zasad wyboru sędziowskich 
członków Krajowej Rady Sądownictwa obowiązujących przed zmianami ustawy. Istniejące wówczas 
rozwiązania nie odpowiadały wymogom związanym z obiektywizmem i przejrzystością wyborów, 
nie zapewniano również należytej reprezentacji sędziów wszystkich szczebli w pracach Krajowej 
Rady Sądownictwa. Brak należytej reprezentacji sędziów sądów niższej instancji czynił z polskiej rady 
sądownictwa jeden z nielicznych tego typu wyjątków w Unii Europejskiej. W praktyce podobna sytuacja 
występuje na Litwie, w której prawie nieuzasadnioną nadreprezentację sędziów trzech sądów tj. Sądu 
Najwyższego, Sądu Apelacyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, których sędziowie wybierają 
aż 9 z 20 wybieranych członków rady sądownictwa oraz posiadają dodatkowo trzech wirylistów. Pozostałe 
8 miejsc w radzie sądownictwa jest podzielone między sędziów sądów okręgowych i rejonowych ponownie 
z upośledzeniem reprezentacji tych ostatnich.

Poprzednio mechanizm wyłaniania „sędziowskich” członków KRS oparty był na modelu korporacyjnym. 
W dodatku jest to systemem uprzywilejowujący sędziów pełniących służbę w jednostkach wymiaru 
sprawiedliwości ulokowanych wyżej w hierarchii. Zgodnie bowiem z poprzednim brzmieniem art. 11 
ustawy o KRS wyborów dokonywały zgromadzenia sędziów lub przedstawiciele zgromadzeń ogólnych 
sędziów, przy czym dla sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów apelacyjnych 
przewidziano 6 miejsc w KRS, dla sędziów wojskowych – 1, a dla pozostałych sędziów z poszczególnych 

57  Opinia Rzecznika Generalnego Ewgeniego Tanczewa z 27 czerwca 2019 r., http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text&docid=215565&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=11865066 [dostęp: 7.12.2022 r.].
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okręgów – 8 miejsc. Taki sposób doboru składu KRS świadczy niewątpliwie, że ustawodawca zwykły 
uchwalając ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa przychylał się bardziej do 
korporacyjnego charakteru tego organu. Zrozumiała była krytyka tak ukształtowanego składu Rady, 
gdyż sprzyjał on dominacji perspektywy sędziów, bez uwzględnienia interesu społecznego, a więc 
w konsekwencji przyczyniał się do wyobcowania wymiaru sprawiedliwości ze społeczeństwa. Przyjęty 
sposób wyboru wzmacniał bowiem to, że sędziowie ogółem uwzględniając tych wchodzących z urzędu, 
stanowili 68 % członków Rady, co oznacza, że pozostali członkowie są w mniejszości. Stąd sposób 
obsadzania wybieranych miejsc sędziowskich powinien być możliwie demokratyczny i transparentny. 

Krytycy zmian podnoszą również, że nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewidywała 
ingerencję w wymiar czasowy wykonywania mandatu przez członków Krajowej Rady Sądownictwa, 
o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji. Jednakże przepis ten miał charakter wyjątkowy, 
nie negował samej konstytucyjnej zasady czteroletniej kadencji i był proporcjonalne do zamierzonych 
zmian systemowych. Przewidziane zmiany dały wyraz demokratyzacji procesu wyboru członków Krajowej 
Rady Sądownictwa. Demokratyzacja ta stanowi niewątpliwie ważny interes publiczny stanowiący 
przesłankę uzasadniającą, zdaniem TK, skrócenie kadencji osób piastujących mandat58. Skrócenie kadencji 
pozostałych wybieralnych członków KRS związane było z zachowaniem spójności wprowadzanych oraz 
możliwością funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z jedną koncepcją ustrojową co jest 
także wartością, która uzasadnia wcześniejsze zakończenie kadencji przez dotychczasowych wybieranych 
członków KRS. Podkreślenia wymaga też, że kadencja siedmiu z piętnastu wybieranych spośród sędziów 
członków KRS upłynęła w lutym 2018 roku. Idąc dalej przypomnieć należy, że kadencje aż trzynastu 
z piętnastu dawnych członków Krajowej Rady Sądownictwa upłynęły przed pierwszym zebraniem się 
składu Krajowej Rady Sądownictwa wyłonionego zgodnie z nowelą z dnia 8 grudnia 2017 r. Pierwsze 
posiedzenie zostało zwołane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego co stanowi potwierdzenie 
zgodności tego rozwiązania z prawem. Uwzględniając, że wybieranych „sędziowskich” członków 
Krajowej Rady Sądownictwa jest piętnastu rozwiązanie zakładające skrócenie kadencji nie miało 
w chwili ukonstytuowania się Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie praktycznego znaczenia. 
W praktyce zawarte w nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa rozwiązanie skróciło kadencję 
jedynie dwóch jej członków, kadencja pozostały bowiem już upłynęła. Obecna Krajowa Rada Sądownictwa 
już drugą kadencję posiada będą wybraną kwalifikowaną większością trzech piątych głosów najsilniejszy 
mandat demokratyczny w historii tego organu. Jednocześnie przeprowadzone zmiany praktycznie nic nie 
zmieniły w statusie członków KRS nadal są oni nieusuwalni, a przypadki wygaśnięcie mandatu (art. 14 
ustawy o KRS) mają charakter zobiektywizowany. 

Podsumowanie 

Podsumowując należy pamiętać, że sędziowie, którzy są częścią społeczeństwa, nie mogą skutecznie 
zarządzać wymiarem sprawiedliwości bez zaufania społecznego. Przeprowadzone zmiany w mojej 
ocenie przyczyną się do odbudowy i wzmocnienia zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Oceniając 

58  Zob. wyrok TK z 18 lipca 2007 r., sygn. akt K 25/07 i powołane tam orzecznictwo
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przeprowadzone w 2017 r. oraz później zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie 
o Sądzie Najwyższym można jednak sformułować kilka postulatów de lege ferenda, które w mojej ocenie 
mogą jeszcze bardziej przyczynić się do celów reformy sądownictwa, którymi jest jawność, transparentność 
i demokratyzacja.

W przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym powinno się przemyśleć: 

zmianę w Art. 80 ust. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym ze względu na to, że powierzając przydział spraw 
i wyznaczenie składu orzekającego Prezesowi Sądu Najwyższego kierującego pracą właściwej Izby - 
ustawodawca nie wskazał żadnych kryteriów, którymi kierować powinien się Prezes Izby oraz zrezygnował 
z wykorzystania instytucji losowania. Wyposażenie prezesa sądu w kompetencję do przydzielania spraw 
składom orzekającym jest zasadne tylko pod warunkiem, że istnieją ustawowe i obiektywne kryteria 
przydzielania tych spraw, które wykluczają możliwość wywierania presji wewnątrz struktury sądu właśnie 
ze strony prezesa sądu czy innej osoby sprawującej funkcje administracyjne. W tym obszarze ustawodawca 
powinien ujednolić tą regulację z Prawem o ustroju sądów powszechnych.

zmianę Art. 111 ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewidując możliwość przedłużenia orzekania 
sędziego Sądu Najwyższego przez Prezydenta. W mojej ocenie powinno się wykluczyć możliwość 
przedłużenia orzekania przez sędziego Sądu Najwyższego (i innych sądów) po osiągnięciu przewidzianego 
w ustawie wieku przejścia w stan spoczynku. Ustawowe nadanie Prezydentowi kompetencji w zakresie 
wyrażania zgody na orzekanie po osiągnięciu określonego wieku – mimo, że w praktyce ustrojowej obecne 
do początku obowiązywania obecnej Konstytucji – może  budzić wątpliwości, gdyż rozszerza prerogatywy 
Prezydenta i może być odbierane jako ingerencja w wykonywanie władzy sądowniczej. 

zmianę innych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, przewidujących wydawanie przez Prezydenta 
rozporządzeń (np. art. 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu 
Najwyższego, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin Sądu Najwyższego; art. 70 ust. 3 - Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyboru, skład i strukturę organizacyjną, 
tryb działania oraz szczegółowe zadania Rady Ławniczej Sądu Najwyższego). W świetle art. 144 ust. 2 i 3 
Konstytucji rozporządzenie w tym przedmiocie wymagać będzie kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów. 
Uprawnienie do określenia regulaminu Sądu Najwyższego nie zostało bowiem wymienione w art. 144 ust. 
3 Konstytucji. W ten sposób wpływ na treść regulaminu uzyska Prezes Rady Ministrów co można uznać za 
niezgodne z Konstytucją. Wymienione w nich uprawnienia powinny zostać powierzone Kolegium Sądu 
Najwyższego.

wyłączenie – na wzór rozwiązań obecnych w niektórych krajach – stosowania art. 111 ust. 4 w zw. 
z ust. 1 wobec sędziego Sądu Najwyższego sprawującego urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 
Przyjęcie takie rozwiązania oznaczałoby, że sędzia sprawujący ten urząd nawet w przypadku osiągnięcia 
wieku przejścia w stan spoczynku pozostawałby – z mocy prawa – w czynnej służbie sędziowskiej 
do upływu sześcioletniej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jednocześnie w ustawie 
o Sądzie Najwyższym powinno się przewidzieć, że sprawowanie wymienionego urzędu jest możliwe 
tylko przez jedną kadencję. Można też zastanowić się na wprowadzeniem górnej granicy wieku dla osób 
przedstawianych Prezydentowi RP jako kandydaci na Pierwszego Prezesa SN.
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w Sądzie Najwyższym z Izby Cywilnej powinna zostać wyodrębniona Izba Gospodarcza, która 
rozstrzygałaby sprawy z zakresu prywatnego prawa gospodarczego. Także w tej Izbie powinni się znaleźć 
posiadający wymaganą ze względu na właściwość nowej Izby. Podobnie w przypadku kandydatów na 
sędziów Sądu Najwyższego, którzy mieliby orzekać w sprawach sporów gospodarczych powinno się 
z ustawy w przypadku, gdy dwóch kandydatów spełnia wymogi formalne wybierać tego, który posiada 
też inne niż prawnicze wykształcenie związane z istotą rozpatrywanych spraw.

w przypadku ławników Sądu Najwyższego, którzy zgodnie z ustawą orzekają nie tylko w sprawach 
dyscyplinarnych, ale także w sprawach dotyczących skargi nadzwyczajnej ustawodawca powinien 
wprowadzić wymóg posiadania co najmniej wyższego wykształcenia. W mojej ocenie zasadne byłoby 
takie ukształtowanie wymogów wobec ławników Sądu Najwyższego by były one zbliżone do wymogów 
wobec kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego – poza wymogiem legitymowania się wyższym 
wykształceniem prawniczym. Przy czym należy zauważyć, że powinno to być powiązane z wzmocnieniem 
znaczenia ławników także w sądach powszechnych. Przywrócenia tego, że zasadą jest rozpatrywanie 
spraw z udziałem ławników. Pozwoliłoby to w przyszłości wybierać na ławników Sądu Najwyższego 
również osoby posiadające pewne doświadczenie jako ławnicy w sądach niższej instancji.

W przypadku ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa powinno się przemyśleć wprowadzenie możliwości 
bycia przez sędziego członkiem Krajowej Rady Sądownictwa wyłącznie przez jedną czteroletnią kadencję. 
Rozwiązanie takie zapobiegałoby monopolizowaniu – jak to miało miejsce uprzednio – członkostwa 
w tym urzędzie przez wąski krąg powiązanych ze sobą towarzysko osób. Przemyślenia wymaga czy nie 
powrócić do obecnego w pierwszych projektach zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakazu 
łącznie członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa z byciem prezesem sądów. W ustawie o Krajowej 
Radzie Sądownictwa zgodnie z konstytucyjnym wymogiem reprezentowania w niej sędziów sądów 
powszechnych, wojskowych i administracyjnych powinno się ustalić minimalną liczbę reprezentantów 
każdego z tych pionów sądownictwa. Uwzględniając, że do Krajowej Rady Sądownictwa powinni być 
wybierani doświadczeni sędziowie do rozważania jest też wymóg posiadania minimum pięcioletnie stażu 
służby sędziowskiej przez sędziego ubiegającego się o członkostwo w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W przedmiocie statusu sędziów należy podnieść w szczególności, że w związku z treścią przepisu art. 176 
ust. 1 Konstytucji RP nie jest dopuszczalne  utworzenie wyłącznie jednego szczebla sądów powszechnych, 
które byłyby właściwe do rozpoznawania spraw zarówno w I, jak i w II instancji. W rozumieniu tego 
przepisu każda z instancji sądowych winna bowiem posiadać nie tylko swoją autonomie funkcjonalną 
ale także autonomię organizacyjną. Dlatego też za niewystarczające należy uznać utworzenie odrębnych 
wydziałów pierwszo- i drugo-instancyjnych w ramach sądów jednego szczebla. Za niezbędne należy 
więc uznać powierzenie rozpoznania środków odwoławczych innemu, odrębnemu pod względem 
funkcjonalnym oraz organizacyjnym sądowi. W świetle przepisów Konstytucji dopuszczalne jest 
rozwiązanie, zgodnie z którym Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje na stanowisko 
sędziego do pełnienie urzędu w sądzie powszechnym, gdzie następnie możliwe jest ewentualne 
przeniesienie tego sędziego do innego sądu powszechnego, w tym sądu wyższego szczebla, za zgodą 
sędziego i po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek. W takiej sytuacji nie jest wymagane ponowne 
powołanie przez Prezydenta na to inne stanowisko sędziowskie, gdyż pierwsze (pierwotne) powołanie 
nastąpiło na urząd bez wskazania sądu lub też siedziby sądu. Przepisy Konstytucji nie wymagają, aby 
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w akcie powołania sędziego sądu powszechnego Prezydent wskazywał konkretny sąd, w którym sędzia 
będzie pełnił swój urząd. Wskazania miejsca pracy sędziego może dokonać inny organ konstytucyjny, 
na zasadach określonych w ustawie. W świetle treści przepisu art. 180 ust. 2 i 5 Konstytucji nie jest 
dopuszczalne aby sędzia pełnił urząd przez określony ustawowo okres (kadencję) naprzemiennie w sądzie 
niższego i w sądzie wyższego szczebla (z mocy ustawy, bez wymogu zgody sędziego). Rozwiązanie takie 
nie może również zostać uznane za dopuszczalne jedynie pod dodatkowymi warunkami (np. polegającym 
na tym, że obydwa sądy mają siedzibę w tej samej miejscowości).

Wydaje się, że proces zmian w wymiarze sprawiedliwości nie jest jeszcze ukończony – czego przykładem 
są niedawno przyjęte zmiany dotyczące – organizacji Sądu Najwyższego oraz wprowadzenia testu 
niezawisłości, stąd być może niektóre z przedstawionych uwag skłonią do przemyślenia kierunku reform.
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