
Za ga dnie nia
sta tu su ustro jo we go ase so ra s¹ do we go 
oraz re for my sy s te mu na bo ru kadr 
do or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci

37. po sie dze nie
Ko mi sji Usta wo daw czej
25 kwiet nia 2008 r.

Kancelaria Senatu

Warszawa 2008



Przedruk materia³ów Kancelarii Senatu w ca³oœci lub czêœci mo¿liwy jest wy³¹cznie

za zgod¹ Kancelarii Senatu. Cytowanie oraz wykorzystanie danych empirycznych

dozwolone jest z podaniem Ÿ ród³a. 

Projekt ok³adki:

KRZYSZTOF KORNELUK

Opracowanie:

MAGDALENA SZAFRANIEC

Redakcja techniczna:

JACEK PIETRZAK

ISBN 978-83-60995-19-8

CIP - Biblioteka Narodowa

Zagadnienia statusu ustrojowego asesora s¹dowego

oraz reformy systmu naboru kadr do organów 

wymiaru sprawiedliwoœci : 37. posiedzenie Komisji

Ustawodawczej, 25 kwietnia 2008 r. / [oprac.

Magdalena Szafraniec]. - Warszawa : Kancelaria 

Senatu, 2008

Biuro Informatyki

Dzia³ Edycji i Poligrafii

Warszawa 2008 r.

Nak³ad 150 egz.



Spis treœci

Wpro wa dze nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TE ZY WY ST¥PIEÑ NA PO SIE DZIE NIU KO MI SJI USTA WO DAW CZEJ
SE NA TU RP POŒWIÊ CO NYM ZA GA DNIE NIOM STA TU SU USTRO JO WE GO 
ASE SO RA S¥DO WE GO ORAZ RE FOR MY SY S TE MU NA BO RU KADR 
DO OR GA NÓW WY MIA RU SPRA WIED LI WOŒCI

Mi ni ster Spra wied li wo œci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sto wa rzy sze nie Sê dziów Pol skich IU STI TIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kra jo wa Ra da Rad ców Pra w nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sto wa rzy sze nie Pro ku ra to rów Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . 38
Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry . . . . . . 40
Sto wa rzy sze nie Fair Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Re fe ren da rzy S¹ do wych . . . . . . . . . . . . . 61
Hel siñ ska Fun da cja Praw Cz³o wie ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

STENOGRAM 37. PO SIE DZE NIA KO MI SJI USTA WO DAW CZEJ,
25 KWIET NIA 2008 R.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ja cek Cza ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sta ni s³aw D¹b row ski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Lech Gar doc ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ma ria Te re sa Ro mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Joan na Agacka-Indecka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Jan £o ziñ ski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Edward Sza fra niec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

3



Ja cek Cza ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
An drzej Le ciak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Grze gorz Maj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Grze gorz Karcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Ma ria Te re sa Ro mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Mi ko ³aj Pie trzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Woj ciech Ga jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Jan £o ziñ ski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Se na tor Zbi gniew Ci choñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Grze gorz Karcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Woj ciech Ga jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Ja cek Cza ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Se na tor Boh dan Pa sz kow ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174



Wpro wa dze nie

25 kwiet nia 2008 ro ku od by ³o siê spe c jal ne po sie dze nie Ko mi sji Usta -

wo daw czej Se na tu, po œwiê co ne pro ble ma ty ce sta tu su ustro jo we go ase so ra 

s¹ do we go oraz re for my sy s te mu na bo ru kadr or ga nów wy mia ru spra wied li -

wo œci. Ucze stni czy li w nim przed sta wi cie le ad mi ni stra cji rz¹ do wej, w³a -

dzy s¹ do wni czej, za wo dów za u fa nia pub li cz ne go oraz or ga ni za cji

spo ³e cz nych.

Asumpt do spot ka nia da³ wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go z 24 paŸ -

dzier ni ka 2007 ro ku, w któ rym s¹d kon sty tu cyj ny stwier dzi³ nie zgo d noœæ

usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych z kon sty tu cj¹. Roz strzyg niê -

cie za war te we wspo mnia nym wy ro ku za ktua li zo wa ³o ko nie cz noœæ dys ku sji

o re for mie pol skie go wy mia ru spra wied li wo œci. Try bu na³ Kon sty tu cyj ny po -

zo sta wi³ usta wo daw cy 18 mie siê cy na wdro ¿e nie pod sta wo wych zmian

zwi¹ za nych z de ro ga cj¹ nie kon sty tu cyj nych re gu la cji. Okres ten mia³ byæ

prze zna czo ny na wy pra co wa nie spój nej kon cep cji le gis la cyj nej, któ ra z je d -

nej stro ny – czy ni ³a by za doœæ po trze bom pol skie go s¹ do wni ctwa, zaœ z dru -

giej – za pe wnia ³a przy naj mniej mi ni mal ne gwa ran cje urzê du j¹ cym ase so -

rom s¹ do wym.

Ce lem ob rad Ko mi sji Usta wo daw czej by ³o ze branie i upo rz¹d ko wa nie

wie dzy o pro jek tach no we li za cji usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze -

chnych oraz wy mia na spo strze ¿eñ i do œwiad czeñ ró¿ nych œro do wisk i za -

wo dów pra wni czych.

Pod czas ob rad ko mi sji dys ku sja kon cen tro wa ³a siê wo kó³ na stê pu -

j¹ cych za ga dnieñ:

1. do ce lo we go sta tu su ustro jo we go ase so rów s¹ do wych w pol skim syste mie

wy mia ru spra wied li wo œci;

2. kie run ków zmian ak tu al ne go sta nu pra w ne go do ty cz¹ ce go spo so bu

kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹cych wy miar spra wied li wo œci,

aby za gwa ran to waæ wy so ki po ziom kadr wy mia ru sprawied li wo œci i spra -

w ne orze ka nie przez s¹ dy;
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3. ro li or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej, zw³a sz cza min i stra spra wied li wo œci, 

w pro ce sie kszta³ ce nia i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li -

wo œci;

4. do pu sz czal no œci prze p³y wu osób miê dzy za wo da mi pra wni czym i kon -

cep cji urzê du sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej.

Piotr Radziewicz



Te zy wy st¹ pieñ 
na po sie dzie niu
Ko mi sji Usta wo daw czej Se na tu RP
po œwiê co ne za ga dnie niom 
sta tu su ustro jo we go ase so ra s¹ do we go
oraz
re for mie sy s te mu na bo ru kadr
do or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci





Mi ni ster Spra wied li wo œci

Do ce lo wy sta tus pra w ny ase so rów s¹ do wych 
w pol skim sy s te mie wy mia ru spra wied li wo œci

W orze cze niu z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2007 r. (sygn. SK 7/06), opub li ko wa -

nym w dniu 5 li s to pa da 2007 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1482), Try bu na³ Kon sty tu -

cyj ny uz na³ po wie rze nie ase so rom s¹ do wym spra wo wa nia wy mia ru

spra wied li wo œci za sprze cz ne z nor ma mi Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Za kwe stio no wa ne przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny unor mo wa nia stra c¹

moc z dniem 5 ma ja 2009 r. Z dniem na stê p nym ase so rzy s¹ do wi utra c¹ tzw. 

wo tum, co oz na cza, ¿e nie bê d¹ mog li pe³ niæ czyn no œci sê dziow skich.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym ko nie cz ne jest wpro wa dze nie w obe c nie

obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach usta wy z dnia 27 lip ca 2001 r. – Pra wo o ustro ju

s¹ dów po wsze chnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.) zmian, któ re za -

pe wni¹ re a li za cjê kon sty tu cyj nych stan dar dów pra wa do s¹ du, roz wi¹ ¿¹

pro blem wy bo ru naj lep sze go mo de lu ka rie ry sê dziow skiej, a je dno czeœ nie

w okre sie prze jœcio wym za bez pie cz¹ po trze by kad ro we wy mia ru spra wied -

li wo œci, tak by nie do pro wa dziæ do je go nie wy dol no œci.

Wska zaæ bo wiem na le ¿y, ¿e obe c nie w s¹ dach re jo no wych orze ka

1250 ase so rów s¹ do wych. W dniu 6 ma ja 2009 r. spoœ ród tej gru py 582 ase -

so rów s¹ do wych nie bê dzie spe³ niaæ prze s³an ki do po wo ³a nia na sta no wis ko 

sê dzie go s¹ du re jo no we go, o któ rej mo wa w art. 61 § 1 pkt 7 – co naj mniej

trzy la ta pra cy w cha rak te rze ase so ra s¹ do we go.

Po wo ³a ny przez mi ni stra spra wied li wo œci ze spó³ eks per tów do spraw

zmian sy s te mu kszta³ ce nia kadr wy mia ru spra wied li wo œci i pro ku ra tu ry,

prze s³a nek po wo ³y wa nia i sta tu su sê dzie go oraz lik wi da cji in sty tu cji ase so ra

s¹ do we go op ra co wa³ pro jekt usta wy o Kra jo wej Szko le S¹ do wni ctwa i Pro -

ku ra tu ry. Pro jekt ten w dniu 23 kwiet nia 2008 r. zo sta³ prze ka za ny do uz go -

dnieñ we wn¹trz re sor to wych. Za k³a da on lik wi da cjê in sty tu cji ase su ry

s¹ do wej, a w jej miej sce wpro wa dza na stê pu j¹ ce ró wno rzê dnie trak to wa ne

trzy dro gi do cho dze nia do sta no wis ka sê dzie go:
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1) po przez ukoñ cze nie ap li ka cji s¹ do wej w Kra jo wym Szko le S¹ do wni ctwa

i Pro ku ra tu ry lub pra cê w cha rak te rze ase so ra pro ku ra tor skie go przez

okres co naj mniej trzech lat;

2) po przez wy ko ny wa nie za wo du ad wo ka ta, rad cy pra w ne go, no ta riu sza

lub pro ku ra to ra;

3) po przez ukoñ cze nie ap li ka cji ogól nej, pra cê na sta no wis ku re fe ren da rza

s¹ do we go lub asy sten ta sê dzie go przez okres – od po wie d nio – piê ciu lub

sze œciu lat oraz z³o ¿e nie eg za mi nu sê dziow skie go.

Pro jekt za cho wu je te¿ do tych cza so w¹ za sa dê, i¿ up ra wnie nie do ubie -

ga nia siê o sta no wis ko sê dzie go przy s³u gu je oso bom ma j¹ cym ty tu³ na u ko -

wy pro fe so ra al bo sto pieñ na u ko wy do kto ra ha bi li to wa ne go na uk pra w nych.

Pro po no wa ne w tym pro jek cie prze pi sy zmie nia j¹ ce, prze jœcio we

i koñ co we sta no wi¹, ¿e w przy pad ku osób mia no wa nych na sta no wis ko ase -

so ra s¹ do we go w okre sie od 5 li s to pa da 2005 ro ku do 4 li s to pa da 2007 ro ku,

a wiêc przed dniem opub li ko wa nia wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, mi -

ni mal ny okres pra cy na sta no wis ku ase so ra s¹ do we go, wa run ku j¹ cy mo¿ li -

woœæ ubie ga nia siê o po wo ³a nie na sta no wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go,

zo sta nie ob ni ¿o ny do 12 mie siê cy, zaœ wy ma ga ny wiek – do 28 lat.

Od stêp stwo od obo wi¹ zu j¹ cej za sa dy, ¿e po wo ³a nie na sta no wis ko sê -

dzie go s¹ du re jo no we go wa run ko wa ne jest ukoñ cze niem 29 lat oraz co naj -

mniej trzy let nim okre sem pra cy na sta no wis ku ase so ra s¹ do we go lub

pro ku ra tor skie go, jest po dyk to wa ne z je d nej stro ny do b rem wy mia ru spra -

wied li wo œci, z dru giej zaœ ko nie cz no œci¹ ochro ny praw osób, któ rym przed

wy da niem ww. orze cze nia Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go po wie rzo no wy ko -

ny wa nie czyn no œci orze cz ni czych na sta no wis ku ase so ra s¹ do we go.

Wy ma ga nia wa run ku j¹ ce po wo ³a nie na sta no wis ko sê dzie go s¹ du re -

jo no we go, w za kre sie do ty cz¹ cym mi ni mal ne go wie ku sê dzie go oraz okre su 

pra cy na sta no wis ku ase so ra s¹ do we go, po zo sta j¹ po za za kre sem unor mo -

wañ usta wy za sa dni czej. Wy ma ga nia te nie je dno krot nie ule ga ³y zmia nom.

Dla przy k³a du, usta wa z dnia 20 czer wca 1985 r. – Pra wo o ustro ju s¹ dów

po wsze chnych (tekst je dno li ty – Dz. U. z 1994 r., Nr 7, poz. 25) w art. 51

usta la mi ni mal ny wiek sê dzie go s¹ du re jo no we go na 26 lat, zaœ mi ni mal ny

okres pra cy w cha rak te rze ase so ra s¹ do we go lub pro ku ra tor skie go na je den

rok. Usta w¹ z dnia 21 sier pnia 1997 ro ku (Dz. U. Nr 117, poz. 752), no we li -

zu j¹ c¹ po wy ¿ szy prze pis, wy d³u ¿o no okres pra cy w cha rak te rze ase so ra

s¹ do we go lub pro ku ra tor skie go do dwóch lat.

Na le ¿y wska zaæ, ¿e brak ta kie go ure gu lo wa nia w prze pi sach prze jœcio -

wych, zwa ¿yw szy li cz bê spraw s¹ do wych po wie rzo nych ase so rom, do pro -

wa dzi³ by do po wsta nia w s¹ dach zna cz¹ cych za leg ³o œci, a w spra wach
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kar nych, w któ rych zmia na sk³a du s¹ du z za sa dy wy mu sza pro wa dze nie po -

stê po wa nia od po cz¹t ku, w czê œci spraw móg³ by skut ko waæ prze da wnie -

niem ka ral no œci.

Kie run ki zmian ak tu al ne go sta nu pra w ne go do ty cz¹ ce go 
spo so bu kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar 
spra wied li wo œci, tak aby za gwa ran to waæ z je d nej stro ny 
– wy so ki po ziom kadr wy mia ru spra wied li wo œci, 
a z dru giej stro ny – spra w ne orze ka nie przez s¹ dy

Po wo ³a nie usta w¹ z dnia 1 lip ca 2005 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1410

i Nr 264, poz. 2204, oraz z 2007 r., Nr 64, poz.433) Kra jo we go Cen trum Szko -

le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, któ re roz po czê ³o fun kcjo no -

wa nie z dniem 1 wrzeœ nia 2006r., sta no wi ³o zwieñ cze nie kil ku let nich prac

nad re for m¹ do sto so wu j¹ c¹ sy s tem szko le nia pol skich sê dziów, pro ku ra to rów, 

ase so rów s¹ do wych, re fe ren da rzy, asy sten tów sê dziów, za wo do wych ku ra to -

rów s¹ do wych oraz urzê dni ków s¹ dów po wsze chnych i pro ku ra tu ry do stan -

dar dów obo wi¹ zu j¹ cych w tym za kre sie nie tyl ko w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

W pier wot nym kszta³ cie usta wa ta obe jmo wa ³a je dnak je dy nie szko -

le nie usta wi cz ne i ró¿ ne for my do sko na le nia za wo do we go wy mie nio nych

grup za wo do wych. Do strze ga j¹c po trze bê kom plek so we go ure gu lo wa nia

ca ³e go za kre su dzia ³al no œci szko le nio wej obe jmu j¹ cej kad rê wy mia ru

spra wied li wo œci, usta w¹ z dnia 29 mar ca 2007 r. o zmia nie usta wy o Kra jo -

wym Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry (Dz. U.

Nr 64, poz. 433) do ko na no is tot nej no we li za cji wy mie nio nej usta wy, m.in.

po przez wpro wa dze nie do niej no we go mo de lu ap li ka cji s¹dowo-pro -

kuratorskiej, pro wa dzo nej przez Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów

Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry. Wspo mnia ny wcze œ niej wy rok Try bu na ³u

Kon sty tu cyj ne go z dnia 4 li s to pa da 2007 r. do ty cz¹ cy ase so ra s¹ do we go

sta³ siê je dnak asum ptem do po no w ne go prze a na li zo wa nia kon cep cji dro gi 

do za wo du sê dzie go i pro ku ra to ra, a w tym tak ¿e ap li ka cji pro wa dzo nych

przez Kra jo we Cen trum.

Przy go to wa ny pro jekt zmia ny usta wy o Kra jo wej Szko le S¹ do wni ctwa

i Pro ku ra tu ry zde cy do wa nie opo wia da siê za za cho wa niem obo wi¹ zu j¹ ce -

go od 1 sty cz nia 2008 r. scen tra li zo wa ne go mo de lu ap li ka cji pro wa dzo nej

przez Kra jo we Cen trum. Mo del ta ki po zwa la na uje dno li ce nie sy te mu szko -

le nia, wpro wa dze nie wy so kich stan dar dów oraz pro wa dze nie szko leñ przez 
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naj lep szych wy k³a dow ców. Tak ¿e wzglê dy eko no mi cz ne w spo sób je dno -

zna cz ny prze ma wia j¹ za sy s te mem cen tral nie pro wa dzo nej ap li ka cji. Wska -

zu j¹ na to je dno zna cz nie tak ¿e do œwiad cze nia kra jów, w któ rych ta kie

sy s te my fun kcjo nu j¹ efek ty wnie od wie lu lat, np. Fran cji, Hi szpa nii, Ho lan dii 

czy Por tu ga lii.

Za pe wnie nie spra w ne go sy s te mu szko le nia wstêp ne go przy sz³ych kadr 

sê dziow skich i pro ku ra tor skich, gwa ran tu j¹ ce go je dno li ty wy so ki po ziom

ich kszta³ ce nia, to je d no z naj wa¿ niej szych wy zwañ, przed ja ki mi obe c nie

sta je pol ski wy miar spra wied li wo œci.

Fun kcjo nu j¹ ce go do t¹d w Pol sce sy s te mu na bo ru na ap li ka cjê oraz

szko le nia ap li kan tów s¹ do wych i pro ku ra tor skich nie spo sób uz naæ za

spe³ nia j¹ cy w pe³ ni wy mie nio ne wy ¿ ej ocze ki wa nia. Trud no te¿ mó wiæ o je -

go efek ty wno œci i je dno li to œci w sy tua cji, gdy ap li kan ci (w zde cy do wa nej

wiê k szo œci po za e ta to wi) s¹ szko le ni w kil ku na stu s¹ do wych i pro ku ra tor -

skich oœ rod kach szko le nio wych.

W myœl pro po no wa nych zmian Kra jo we Szko ³a bê dzie pro wa dziæ ap li -

ka cje: ogól n¹, s¹ do w¹ i pro ku ra tor sk¹, któ rych ce lem jest uzy s ka nie przez

pra wni ków nie zbê d nej wie dzy i prak ty cz ne go przy go to wa nia do za jmo wa -

nia sta no wis ka sê dzie go i pro ku ra to ra, ase so ra pro ku ra tor skie go, re fe ren da -

rza s¹ do we go, asy sten ta sê dzie go i asy sten ta pro ku ra to ra.

Pro jekt za k³a da dwu e ta po we szko le nia wstêp ne, któ re roz po czy na³ by

etap ap li ka cji ogól nej, trwa j¹ cej 12 mie siê cy. Na bór na tê ap li ka cjê og ³a -

sza³ by mi ni ster spra wied li wo œci w za le¿ no œci od po trzeb kad ro wych s¹ dów

po wsze chnych i pro ku ra tu ry, ró wno czeœ nie ka¿ do ra zo wo okreœ la j¹c li mit

przy jêæ.

Wa run kiem przy jê cia na ap li ka cjê ogól n¹ by ³o by z³o ¿e nie dwu e ta po -

we go eg za mi nu kon kur so we go sk³a da j¹ ce go siê z czê œci te sto wej, ma j¹ cej

na ce lu spraw dze nie wie dzy kan dy da ta z po szcze gól nych dzie dzin pra wa

i na uk po kre wnych, oraz pra cy pi sem nej, spraw dza j¹ cej umie jêt noœæ sto so -

wa nia ar gu men ta cji pra wni czej, za sad wy k³a dni, kwa li fi ko wa nia sta nów fak -

ty cz nych, a tak ¿e traf no œci przy jê tej kon cep cji pre zen ta cji te ma tu,

zwiêz ³o œci i lo gi cz no œci oraz po pra w no œci jê zy ko wej. Osi¹g niê cie okreœ lo -

ne go mi ni mum pun kto we go z czê œci te sto wej up ra wnia ³o by do przy st¹ pie -

nia do dru gie go eta pu kon kur su. Kon kurs by³ by prze pro wa dza ny przez

ko mi sje po wo ³a ne przez mi ni stra spra wied li wo œci na wnio sek dy rek to ra Kra -

jo wej Szko ³y. Wy ni ki z obu eta pów kon kur su prze s¹ dza ³y by o miej scu kan -

dy da ta na li œcie kla sy fi ka cyj nej. Ko lej noœæ miej sc na tej li œcie by³aby

wy zna czana na podstawie su my pun któw uzy s ka nych przez kan dy da tów

z obu eta pów kon kur su. Kan dy da ci by li by przy jmo wa ni na ap li ka cjê ogól n¹
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we d³ug ko lej no œci za jê tej na tej li œcie, do wy czer pa nia okreœ lo ne go przez

mi ni stra spra wied li wo œci li mi tu miejsc.

Zgo d nie z pro po zy cj¹ za war t¹ w pro jek cie, ap li ka cja ogól na trwa ³a by

12 mie siê cy. W jej trak cie ap li kan ci od by wa li by za jê cia w Kra jo wej Szko le

oraz prak ty ki w s¹ dach, pro ku ra tu rze oraz in nych in sty tu cjach zwi¹ za nych

z fun kcjo no wa niem wy mia ru spra wied li wo œci. Wspo mnia ne za jê cia, przede 

wszy s t kim o cha rak te rze prak ty cz nym, w for mie war szta tów, sy mu la cji roz -

praw, prze pro wa dza nia czyn no œci pro ce so wych, op ra co wy wa nia de cyz ji

pro ce so wych itp., w szcze gól no œci przy wy ko rzy sta niu ka zu sów, by ³y by re a -

li zo wa ne w blo kach przedmiotowo-tematycznych. Obe jmo wa ³y by one

przy go to wa nie do wy ko ny wa nia czyn no œci re fe ren da rza i asy sten ta, ar gu -

men ta cjê pra wni cz¹, fun kcjo no wa nie s¹ do wni ctwa po wsze chne go i pro ku -

ra tu ry oraz wstêp ne za ga dnie nia z za kre su po szcze gól nych dy scyp lin pra wa

s¹ do we go w per spek ty wie prak ty ki s¹ do wej i pro ku ra tor skiej. Po szcze gól ne

blo ki te ma ty cz ne koñ czy ³y by siê za li cze niem w for mie prak ty cz ne go spraw -

dzia nu zdo by tej wie dzy. Prak ty ki by³ by re a li zo wa ne, zgo d nie z pro gra mem

ap li ka cji, w wy bra nych s¹ dach, pro ku ra tu rach i in nych in sty tu cjach zwi¹ za -

nych z fun kcjo no wa niem wy mia ru spra wied li wo œci. Wa run kiem ukoñ cze -

nia ap li ka cji ogól nej by ³o by za li cze nie wszy s t kich spraw dzia nów oraz

prak tyk. Te za li cze nia by ³y by uj mo wa ne w sy s te mie pun kto wym.

Ukoñ cze nie ap li ka cji ogól nej sta no wi ³o by wa ru nek ubie ga nia siê

o sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go, asy sten ta sê dzie go lub asy sten ta

pro ku ra to ra. Wy ni ki uzy s ka ne w trak cie ap li ka cji z za li czeñ oraz prak tyk

de cy do wa ³y by o miej scu ap li kan ta na li œcie kla sy fi ka cyj nej spo rz¹ dza nej

po za koñ cze niu ap li ka cji ogól nej.

We d³ug ko lej no œci miej sca za jê te go na wspo mnia nej li œcie ab sol wen ci

ap li ka cji ogól nej mog li by de cy do waæ siê na kon ty nuo wa nie szko le nia na

spe cja li sty cz nej ap li ka cji s¹ do wej al bo pro ku ra tor skiej do wy czer pa nia li mi -

tu miejsc na po szcze gól ne ap li ka cje. Ten li mit by³ by okreœ la ny przez mi ni -

stra spra wied li wo œci na pod sta wie pro gno zy po trzeb kad ro wych s¹ dów

i pro ku ra tu ry. W ter mi nie trzech lat od da ty ukoñ cze nia ap li ka cji ogól nej

mo¿ na by ³o by z³o ¿yæ wnio sek o umie sz cze nie na li œcie kla sy fi ka cyj nej ap li -

kan tów koñ cz¹ cych na stê p ny rok szko le nio wy, z li cz b¹ pun któw uzy s ka -

nych w trak cie wcze œ niej ukoñ czo nej ap li ka cji ogól nej.

Ap li ka cja s¹ do wa trwa ³a by 54 mie si¹ ce i roz po czy na ³a by siê mie si¹c

po og ³o sze niu li sty osób przy jê tych na tê ap li ka cjê. W jej ra mach ap li kan ci

od by wa li by w okre sie 30 mie siê cy za jê cia w Kra jo wej Szko le i prak ty ki zgo -

d nie z pro gra mem ap li ka cji oraz w okre sie 24 mie siê cy sta¿ na sta no wis kach: 

asy sten ta sê dzie go, a na stê p nie re fe ren da rza s¹ do we go. Okres ap li ka cji pro -
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ku ra tor skiej wy no si³ by 30 mie siê cy. W tym cza sie ap li kan ci od by wa li by za -

jê cia w Kra jo wej Szko le oraz prak ty ki we d³ug pro gra mu ap li ka cji.

Ap li kan ci s¹ do wi zda wa li by eg za min sê dziow ski, a ap li kan ci pro ku ra -

tor scy eg za min pro ku ra tor ski.

Wcze œ niej wspo mnia ne za jê cia bê d¹ re a li zo wa ne w ak tu al nie bu do -

wa nej sie dzi bie Kra jo wej Szko ³y w Kra ko wie. Po wsta j¹ ca tam ba za szko le -

nio wa bê dzie przy sto so wa na do pro wa dze nia za jêæ na naj wy ¿ szym

po zio mie me ry to ry cz nym i dy dak ty cz nym, z wy ko rzy sta niem naj now szych

osi¹g niêæ te chni ki. Po wsta j¹ np. sa le do pro wa dze nia sy mu la cji roz praw

s¹ do wych, po ko je prze s³u chañ do sy mu la cji prze s³u chañ itp. No wa ap li ka -

cja bê dzie bo wiem na sta wio na przede wszy s t kim na zdo by wa nie prak ty cz -

nych umie jêt no œci wy ko ny wa nia za wo du.

Zgo d nie z pro po zy cja mi za war ty mi w po wy ¿ szym pro jek cie, ap li kant

bê dzie móg³ otrzy my waæ w cza sie ap li ka cji sty pen dium, o ile z³o ¿y sto so -

wny wnio sek do dy rek to ra Kra jo wej Szko ³y. Wy so koœæ sty pen dium ap li kan ta 

s¹ do we go oraz ap li kan ta pro ku ra tor skie go w okre sie szko le nio wym od po -

wia da ³a by wy na gro dze niu za sa dni cze mu w staw ce pod sta wo wej re fe ren da -

rza. W okre sie sta ¿u ap li kant s¹ do wy za miast sty pen dium po bie ra³ by

wy na gro dze nie w wy so ko œci nie mniej szej ni¿ wy so koœæ osta t nie go sty pen -

dium, we d³ug za sad do ty cz¹ cych wy na gra dza nia asy sten tów sê dziów i re fe -

ren da rzy s¹ do wych.

Okres ap li ka cji za li cza³ by siê ap li kan to wi do wszel kich up ra wnieñ

pra co wni czych zwi¹ za nych ze sta ¿em pra cy, pod wa run kiem ukoñ cze nia

ap li ka cji.

Pro jekt za k³a da tak ¿e, ¿e obe c nie pro wa dzo ne szkole nia ap li kan tów

s¹ do wych i pro ku ra tor skich bê d¹ kon ty nuo wa ne a¿ do ich za koñ cze nia na

sta rych za sa dach. Na tych sa mych za sa dach zo sta nie prze pro wa dzo ny eg za -

min sê dziow ski i pro ku ra tor ski.

Pro po no wa ny no wy mo del wspo mnia nych ap li ka cji da je szan sê nie

tyl ko na uje dno li ce nie sa me go pro ce su szko le nia ap li kan tów przy za pe -

wnie niu naj wy ¿ szych stan dar dów merytoryczno-dydaktycznych, ale tak ¿e

ró wnoœæ ich szans, od scen tra li zo wa ne go na bo ru na ap li ka cjê po czy na j¹c,

na koñ co wym eg za mi nie sê dziow skim lub pro ku ra tor skim, zda wa nym przez 

wszy s t kich ap li kan tów da nej ap li ka cji przed t¹ sa ma ko mi sj¹, koñ cz¹c. Li mit 

przy jêæ na ap li ka cje bê dzie okreœ la ny pro gno z¹ po trzeb kad ro wych s¹ dów

i pro ku ra tu ry, a oso by, któ re ukoñ cz¹ te ap li ka cje, bê d¹ mia ³y gwa ran cjê pra -

cy we wspo mnia nych in sty tu cjach.
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Ro la or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej w pro ce sie kszta³ ce nia
i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci

Prze wi du je siê usta wi cz ne kszta³ ce nie osób pe³ ni¹ cych fun kcje w wy -

mia rze spra wied li wo œci w ra mach szko leñ or ga ni zo wa nych przez Kra jo w¹

Szko ³ê S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry. Szko le nia te bê d¹ obe jmo waæ w szcze -

gól no œci no wo czes ne me to dy za rz¹ dza nia za so ba mi lu dz ki mi, co ma is tot ne 

zna cze nie dla pra wid ³o we go spra wo wa nia fun kcji w wy mia rze spra wied li -

wo œci. S¹ przy go to wy wa ne tak ¿e od rêb ne cyk le szko leñ, w tym stu dia po -

dyp lo mo we, z za kre su wy st¹ pieñ pub li cz nych, re to ry ki i ery sty ki oraz

ko mu ni ka cji in ter per so nal nej. W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Ka pi ta³

Lu dz ki”, fi nan so wa ne go ze œrod ków po mo co wych, któ re go be ne fi cjen tem

jest m.in. Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra -

tu ry, w la tach 2009 –2013 bê dzie re a li zo wa ny cykl szko leñ jê zy ko wych dla

sê dziów, pro ku ra to rów oraz urzê dni ków s¹ dów i pro ku ra tu ry. Bê dzie on

obe jmo wa³ za ró wno na u kê g³ó wnych jê zy ków Unii Eu ro pej skiej na po zio -

mie pod sta wo wym, jak i spe cja li sty cz ne kur sy jê zy ka pra wni cze go ad re so -

wa ne do osób w³a da j¹ cych ju¿ jê zy ka mi: an giel skim, fran cus kim lub

nie miec kim. Kra jo we Cen trum pro wa dzi tak ¿e ro cz ne stu dia za wo do we dla

urzê dni ków s¹ dów i pro ku ra tu ry pod no sz¹ cych swo je kwa li fi ka cje za wo do -

we. Przy re a li za cji szko leñ i in nych form do sko na le nia za wo do we go tej gru -

py za wo do wej wspó³ pra cu je z kra jo wy mi oraz miê dzy na ro do wy mi

in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi za jmu j¹ cy mi siê kszta³ ce niem urzê dni ków pañ -

stwo wych, a tak ¿e ze swoi mi od po wie dni ka mi w in nych kra jach, szko l¹ cy mi 

kad ry s¹ do wni ctwa i pro ku ra tu ry. Za ró wno w ra mach wspo mnia ne go Pro -

gra mu Ope ra cyj ne go „Ka pi ta³ Lu dz ki”, jak i w ra mach in nych szko le nio -

wych pro gra mów po mo co wych, szcze gól ny na cisk bê dzie po ³o ¿o ny na

szko le nie i pod no sze nie kwa li fi ka cji osób pe³ ni¹ cych fun kcje w wy mia rze

spra wied li wo œci i pro ku ra tu rze. Ta pro ble ma ty ka w is tot ny spo sób jest uw -

zglê dnia na w co ro cz nych har mo no gra mach pra cy Kra jo we go Cen trum.

Istot nym ele men tem tej dzia ³al no œci s¹ ró w nie¿ wy jaz dy stu dyj ne i sta ¿e od -

by wa ne w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

W za kre sie do bo ru osób do pe³ nie nia fun kcji w wy mia rze spra wied li -

wo œci na le ¿y wska zaæ, ¿e obe c ny mo del ustro jo wy s¹ do wni ctwa po wsze -

chne go po wie rza te kom pe ten cje mi ni stro wi spra wied li wo œci i pre ze som

s¹ dów. Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e ide¹ mi ni stra spra wied li wo œci jest wpro wa dze -

nie unor mo wañ, któ re po zwo l¹ na zwiê k sze nie ro li sa mo rz¹ du sê dziow skie -

go w przed mio cie do bo ru osób na sta no wis ka fun kcyj ne w wy mia rze

spra wied li wo œci.
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Do pu sz czal noœæ prze p³y wu osób miê dzy za wo da mi 
pra wni czy mi; kon cep cja urzê du sê dzie go ja ko uko ro no wa nia 
ka rie ry pra wni czej

Uwa gi ogól ne

Pil ne stwo rze nie no wo czes ne go i je dno li te go mo de lu ap li ka cji przy go -

to wu j¹ cej do za wo dów pra wni czych oraz wy bór naj lep sze go mo de lu ka rie -

ry sê dziow skiej to je d ne z prio ry te to wych za dañ pañ stwa, przed sta wio ne

w ex posé Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 23 li s to pa da 2007 r.

Re a li zu j¹c to za da nie, Ra da Mi ni strów w dniu 31 sty cz nia 2008 r. przy -

jê ³a za ³o ¿e nia do ustaw wpro wa dza j¹ cych no we re gu la cje w za kre sie do stê -

pu do za wo dów pra wni czych oraz ra cjo na li za cji i ue la sty cz nie nia struk tu ry

or ga ni za cyj nej s¹ dów po wsze chnych, jak te¿ wzmoc nie nia sta tu su sê dzie go

i ka rie ry sê dziow skiej.

Pro jekt za ³o ¿eñ prze wi du je da le ko id¹ c¹ swo bo dê prze p³y wu kadr po -

miê dzy za wo da mi pra wni czy mi i okreœ la dro gi do cho dze nia do po wo ³a nia

na sta no wis ko sê dziow skie. Naj w³a œciw sz¹ z nich wy da je siê umo¿ li wie nie

do cho dze nia do za wo du sê dzie go przed sta wi cie lom in nych za wo dów pra -

wni czych, le gi ty mu j¹ cym siê eg za mi nem za wo do wym (ad wo kac kim, rad -

cow skim) oraz od po wie d ni¹ prak ty k¹ pra wni cz¹ wy ko ny wa n¹ po za

kor pu sem sê dziów. Za ³o ¿e nie to zmie rza do ta kie go uk szta³ to wa nia mo de lu

ka rie ry pra wni czej, w któ rym naj wy ¿ sz¹ po zy cjê za jmo wa³ by za wód sê dzie -

go. Jest to roz wi¹ za nie po ¿¹ da ne, gdy¿ za pe wnia spra wo wa nie wy mia ru

spra wied li wo œci przez oso by do œwiad czo ne, po sia da j¹ ce od po wie d ni¹ wie -

dzê za ró wno teo re ty cz n¹, jak i prak ty cz n¹.

Nie mniej przy jê cie ta kie go roz wi¹ za nia wy ma ga pod jê cia od po wie d -

nich dzia ³añ, dziê ki któ rym po zy cja ma te rial na i pre sti¿ za wo do wy sê dzie go

by ³y by atrak cyj ne dla przed sta wi cie li in nych za wo dów pra wni czych. Po -

nad to, ko nie cz ne jest wpro wa dze nie ja s nych i obiek ty wnych kry te riów do -

bo ru kan dy da tów do za wo du sê dzie go. St¹d do ce lo wy mo del za k³a da, ¿e

na bór na sta no wis ka sê dziow skie mia³ by cha rak ter kon kur su, do któ re go

przy stê po wa li by przed sta wi cie le wszy s t kich za wo dów pra wni czych. Tyl ko

bo wiem ta ka for ma na bo ru bê dzie da waæ gwa ran cjê, ¿e na sta no wis ko sê -

dziow skie zo sta nie po wo ³a ny kan dy dat o naj wy ¿ szych kwa li fi ka cjach za wo -

do wych. Co wiê cej, sta no wi ona pe wien ogól ny stan dard prze pro wa dza nia

na bo ru na sta no wis ka w s³u¿ bie pub li cz nej.

Na le ¿y przy pom nieæ, ¿e za sa dy do stê pu oby wa te li do s³u¿ by pub li cz -

nej zo sta ³y wska za ne w orze cz ni ctwie Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go. W orze -
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cze niu z dnia 29 li s to pa da 2007 r. (SK 43/06) Try bu na³ pod kreœ li³, ¿e do stêp

do sta no wisk w s³u¿ bie pub li cz nej w dro dze kon kur su prze pro wa dza ne go

na pod sta wie ja s nych, okreœ lo nych w usta wie kry te riów po wi nien sta no wiæ

re gu ³ê. Zda niem Try bu na ³u, ta kie roz wi¹ za nie od po wia da nie tyl ko wy mo -

gom spra wied li wo œci, wy klu cza j¹c ar bi tral noœæ roz strzyg niêæ, ale po nad to

s³u ¿y re a li za cji do b ra wspól ne go, umo¿ li wia j¹c na bór naj lep szych kan dy da -

tów na po szcze gól ne sta no wis ka w s³u¿ bie pub li cz nej. W œwiet le te go orze -

cze nia nie mo ¿e ule gaæ w¹t pli wo œci, ¿e kon sty tu cyj ne za sa dy do stê pu

oby wa te li do s³u¿ by pub li cz nej po win ny byæ re spek to wa ne w spo sób szcze -

gól nie skru pu lat ny przy ob sa dza niu sta no wisk sê dziow skich. War to po nad to 

wska zaæ, ¿e na obo wi¹ zek za cho wa nia obiek ty wnych kry te riów oce ny kan -

dy da tów do za wo du sê dzie go zwró ci³ uwa gê Ko mi tet Mi ni strów Ra dy Eu ro -

py w Za le ce niu Nr R(94)12, do ty cz¹ cym nie za wis ³o œci, spra w no œci i ro li

sê dziów. Od wo ³u j¹c siê za tem do re gu la cji pañstw-cz³onków Ra dy Eu ro py

w tym za kre sie, na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e prze pro wa dza nie na bo ru na sta no wis -

ko sê dzie go w dro dze kon kur su sta no wi ten den cjê do mi nu j¹ c¹.

Sta no wis ko sê dzie go s¹ du po wsze chne go

Przy go to wy wa ne przez Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci pro jek ty zmian 

usta wo daw czych za k³a da j¹ z je d nej stro ny po sze rze nie do stê pu do za wo -

dów ad wo ka ta, rad cy pra w ne go i no ta riu sza, z dru giej zaœ stro ny umo¿ li -

wie nie wiê k sze mu krê go wi pod mio tów ubie ga nia siê o sta no wis ko

sê dzie go s¹ du re jo no we go. Pro jekt usta wy o Kra jo wej Szko le Wy mia ru

Spra wied li wo œci oraz o zmia nie nie któ rych ustaw za wie ra re gu la cje do ty -

cz¹ ce wa run ków, ja kie po wi nien spe³ niaæ kan dy dat na sta no wis ko sê dzie -

go s¹ du re jo no we go, a za tem wska zu je wszel kie mo¿ li we dro gi do jœcia do

urzê du sê dzie go.

Ka ¿ dy kan dy dat na sta no wis ko sê dzie go s¹ du po wi nien spe³ niaæ ogól -

ne wy ma ga nia prze wi dzia ne w art. 61 § 1 pkt 1 –5 usta wy – Pra wo o ustro ju

s¹ dów po wsze chnych, do któ rych na le ¿¹: po sia da nie pol skie go oby wa tel -

stwa i ko rzy sta nie z pe³ ni praw cy wil nych i oby wa tel skich, nie ska zi tel ny

cha rak ter, ukoñ cze nie wy ¿ szych stu diów pra wni czych w Pol sce i uzy s ka nie

ty tu ³u ma gi stra pra wa lub ukoñ cze nie za gra ni cz nych stu diów pra wni czych

uz na nych w RP, zdol noœæ ze wzglê du na stan zdro wia do pe³ nie nia obo -

wi¹z ków sê dzie go oraz ukoñ cze nie 29 lat.

Pro jekt usta wy o Kra jo wej Szko le Wy mia ru Spra wied li wo œci za wie ra

ró w nie¿ prze pi sy prze jœcio we. Do ko nu j¹c wy k³a dni tych prze pi sów, mo¿ na

wy od rêb niæ ko lej ne gru py pod mio tów up ra wnio ne do ubie ga nia siê o sta no -

wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go.
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1) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski,

ii) pra co wa ³y w cha rak te rze ase so ra s¹ do we go co naj mniej 3 la ta;

2) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski,

ii)  zo sta ³y mia no wa ne na sta no wis ko ase so ra s¹ do we go w okre sie od 5 li -

s to pa da 2005 r. do 4 li s to pa da 2007 r.,

iii)pra co wa ³y w cha rak te rze ase so ra s¹ do we go co naj mniej 12 mie siê cy,

iv)ukoñ czy ³y 28 lat (wy j¹t ko wo do tej gru py pod mio tów nie sto su je siê

wy mo gu ukoñ cze nia 29 lat);

3) oso by, któ re:

i) ukoñ czy ³y trzy let ni¹ ap li ka cjê s¹ do w¹ na do tych cza so wych za sa dach,

ii) z³o ¿y³ eg za min sê dziow ski,

iii)po z³o ¿e niu eg za mi nu sê dziow skie go pra co wa ³y na sta no wis ku re fe -

ren da rza s¹ do we go przez okres co naj mniej 3 la ta w pe³ nym wy mia rze

cza su pra cy,

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go w okre sie 3 lat przed

zg³o sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

4) oso by któ re:

i) ukoñ czy ³y trzy let ni¹ ap li ka cjê s¹ do w¹ na do tych cza so wych za sa dach,

ii) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski,

iii)po z³o ¿e niu eg za mi nu sê dziow skie go pra co wa ³y na sta no wis ku asy -

sten ta sê dzie go przez okres co naj mniej 4 lat w pe³ nym wy mia rze cza su 

pra cy (do te go okre su wli cza siê okres pra cy na sta no wis ku re fe ren da -

rza s¹ do we go w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy),

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko asy sten ta sê dzie go w okre sie 3 lat przed zg³o -

sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

5) oso by, któ re:

i) nie ukoñ czy ³y ap li ka cji s¹ do wej lub pro ku ra tor skie lub ap li ka cji ogól -

nej,

ii) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski,

iii)za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go przez okres co naj mniej 

6 lat w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy,

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go w okre sie 3 lat przed

zg³o sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

6) oso by, któ re:

i) nie ukoñ czy ³y ap li ka cji s¹ do wej lub pro ku ra tor skiej lub ap li ka cji ogól -

nej,

ii) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski,
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iii)za jmo wa ³y sta no wis ko asy sten ta sê dzie go co naj mniej 7 lat w pe³ nym

wy mia rze cza su pra cy (do te go okre su wli cza siê okres pra cy na sta no -

wis ku re fe ren da rza s¹ do we go w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy),

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko asy sten ta sê dzie go w okre sie 3 lat przed zg³o -

sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

7) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski,

ii) od by ³y ap li ka cjê re fe ren dar sk¹ i z³o ¿y ³y eg za min re fe ren dar ski,

iii)przez okres co naj mniej 5 lat za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do -

we go w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy,

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go w okre sie 3 lat przed

zg³o sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

8) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski,

ii) od by ³y ap li ka cjê s¹ do w¹ lub pro ku ra tor sk¹,

iii)przez okres co naj mniej 5 lat za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do -

we go w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy,

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go w okre sie 3 lat przed

zg³o sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

9) oso by któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski,

ii) z³o ¿y ³y eg za min re fe ren dar ski,

iii)przez okres co naj mniej 5 lat za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do -

we go w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy,

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go w okre sie 3 lat przed

zg³o sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

10) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski,

ii) od by ³y ap li ka cjê re fe ren dar sk¹ i z³o ¿y ³y eg za min re fe ren dar ski,

iii)przez okres 6 lat za jmo wa³ sta no wis ko asy sten ta sê dzie go w pe³ nym

wy mia rze cza su pra cy,

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko asy sten ta sê dzie go w okre sie 3 lat przed zg³o -

sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

11) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski,

ii) od by ³y ap li ka cjê s¹ do w¹ lub pro ku ra tor sk¹,

iii)przez okres 6 lat za jmo wa³ sta no wis ko asy sten ta sê dzie go w pe³ nym

wy mia rze cza su pra cy,
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iv)za jmo wa ³y sta no wis ko asy sten ta sê dzie go w okre sie 3 lat przed zg³o -

sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie;

12) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski,

ii) z³o ¿y ³y eg za min re fe ren dar ski,

iii)przez okres 6 lat za jmo wa³ sta no wis ko asy sten ta sê dzie go w pe³ nym

wy mia rze cza su pra cy,

iv)za jmo wa ³y sta no wis ko asy sten ta sê dzie go w okre sie 3 lat przed zg³o -

sze niem na wol ne sta no wis ko sê dziow skie.

Za wód ad wo ka ta, rad cy pra w ne go

Zgo d nie z unor mo wa nia mi za war ty mi w pro jek cie usta wy o zmia nie

usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze, usta wy o rad cach pra w nych oraz usta wy

– Pra wo o no ta ria cie za wód ad wo ka ta al bo za wód rad cy pra w ne go, po uzy s -

ka niu wpi su na od po wie d ni¹ li stê, bê d¹ mog ³y wy ko ny waæ na stê pu j¹ ce gru -

py pod mio tów:

1) oso by, któ re od by ³y w Rzeczy po spo li tej Pol skiej ap li ka cjê (od po wie d nio

ad wo kac k¹ lub rad cow sk¹) i z³o ¿y ³y eg za min (ad wo kac ki lub rad cow ski);

2) pro fe so ro wie i do kto rzy ha bi li to wa ni na uk pra w nych;

3) oso by, któ re co naj mniej 3 la ta za jmo wa ³y sta no wis ko rad cy Pro ku ra to rii

Ge ne ral nej Skar bu Pañ stwa;

4) oso by, któ re za jmo wa ³y sta no wis ko sê dzie go;

5) oso by, któ re za jmo wa ³y sta no wis ko pro ku ra to ra;

6) oso by, któ re wy ko ny wa ³y za wód rad cy pra w ne go (je œ li cho dzi o wpis na

li stê ad wo ka tów) lub ad wo ka ta (je œ li cho dzi o wpis na li stê rad ców pra w -

nych);

7) oso by, któ re wy ko ny wa ³y za wód no ta riu sza;

8) oso by, któ re:

i) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski po dniu 1 sty cz nia 1991 r.,

ii) w okre sie 5 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat za jmo wa ³y sta no wis ko ase so ra

s¹ do we go;

9) oso by, któ re:

i) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski po dniu 1 sty cz nia 1991 r.,

ii) w okre sie 5 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat za jmo wa ³y sta no wis ko ase so ra

pro ku ra tor skie go;

10) oso by, któ re:
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i) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski po dniu 1 sty cz nia 1991 r.,

ii) w okre sie 5 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat za jmo wa ³y sta no wis ko re fe ren da -

rza s¹ do we go;

11) oso by, któ re:

i) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski po dniu 1 sty cz nia 1991 r.,

ii) w okre sie 5 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat za jmo wa ³y sta no wis ko eta to we go

ap li kan ta s¹ do we go;

12) oso by, któ re:

i) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski po dniu 1 sty cz nia 1991 r.,

ii) w okre sie 5 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat za jmo wa ³y sta no wis ko eta to we go

ap li kan ta pro ku ra tor skie go;

13) oso by, któ re:

i) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski po dniu 1 sty cz nia 1991 r.,

ii) w okre sie 5 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat za jmo wa ³y sta no wis ko asy sten ta

sê dzie go;

14) oso by, któ re:

i) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski po dniu 1 sty cz nia 1991 r.,

ii) w okre sie 5 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat za jmo wa ³y sta no wis ko asy sten ta

pro ku ra to ra;

15) oso by, któ re:

i) zda ³y eg za min sê dziow ski lub pro ku ra tor ski po dniu 1 sty cz nia 1991 r.,

ii) w okre sie 5 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat wy ko ny wa ³y na pod sta wie

umo wy o pra cê lub umo wy cy wil no pra wnej w kan ce la rii ad wo kac -

kiej, ze spo le ad wo kac kim, spó ³ce cy wil nej, ja wnej, par tner skiej, ko -

man dy to wej wy ma ga j¹ ce wie dzy pra wni czej czyn no œci bez po œre dnio

zwi¹ za ne ze œwiad cze niem po mo cy pra w nej przez ad wo ka ta lub rad -

cê pra w ne go lub wy ko ny wa ³y wska za ne czyn no œci ja ko ko man dy ta riu -

sze w spó ³ce ko man dy to wej;

16) oso by, któ re:

i) po sia da j¹ sto pieñ na u ko wy do kto ra na uk pra w nych,

ii) w okre sie 5 lat przez z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat za jmo wa ³y sta no wis ko ase so ra

s¹ do we go, ase so ra pro ku ra tor skie go, re fe ren da rza sa do we go, eta to we -
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go ap li kan ta s¹ do we go, eta to we go ap li kan ta pro ku ra tor skie go, asy sten -

ta sê dzie go lub asy sten ta pro ku ra to ra;

17) oso by, któ re:

i) po sia da j¹ sto pieñ na u ko wy do kto ra na uk pra w nych,

ii) w okre sie 5 lat przez z³o ¿e niem wnios ku o wpis na li stê ad wo ka tów

³¹ cz nie przez okres co naj mniej 3 lat wy ko ny wa ³y na pod sta wie umo wy

o pra cê lub umo wy cy wil no pra wnej w kan ce la rii ad wo kac kiej, ze spo le

ad wo kac kim, spó ³ce cy wil nej, ja wnej, par tner skiej, ko man dy to wej lub

kan ce la rii rad cy pra w ne go wy ma ga j¹ ce wie dzy pra wni czej czyn no œci

bez po œre dnio zwi¹ za ne ze œwiad cze niem po mo cy pra w nej przez ad wo -

ka ta lub rad cê pra w ne go lub wy ko ny wa ³y wska za ne czyn no œci ja ko ko -

man dy ta riu sze w spó ³ce ko man dy to wej.

Za wód no ta riu sza

Zgo d nie z pro jek to wa ny mi unor mo wa nia mi, na sta no wis ko no ta riu sza

bê d¹ mog ³y zo staæ po wo ³a ne oso by wcho dz¹ ce w sk³ad na stê pu j¹ cych ka te -

go rii pod mio tów:

1) oso by, któ re:

i) od by ³y ap li ka cjê no ta rial n¹,

ii) z³o ¿y ³y eg za min no ta rial ny,

iii)pra co wa ³y w cha rak te rze ase so ra no ta rial ne go przez okres co naj mniej

3 lat;

2) pro fe so ro wie i do kto rzy ha bi li to wa ni na uk pra w nych;

3) oso by, któ re za jmo wa ³y sta no wis ko pro ku ra to ra;

4) oso by, któ re za jmo wa ³y sta no wis ko sê dzie go;

5) oso by, któ re wy ko ny wa ³y za wód ad wo ka ta lub rad cy pra w ne go przez

okres co naj mniej 3 lat;

6) oso by, któ re za jmo wa ³y sta no wis ko rad cy Pro ku ra to rii Ge ne ral nej Skar bu

Pañ stwa przez okres co naj mniej 3 lat;

7) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min no ta rial ny,

ii) po sia da j¹  sto pieñ na u ko wy do kto ra na uk pra w nych;

8) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min no ta rial ny,

ii) przez okres co naj mniej 5 lat w okre sie nie d³u¿ szym ni¿ 8 lat przed z³o -

¿e niem wnios ku o do pu sz cze nie do eg za mi nu by ³y za trud nio ne na sta -

no wis ku re fe ren da rza s¹ do we go lub asy sten ta sê dzie go lub asy sten ta

pro ku ra to ra;
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9) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min no ta rial ny,

ii) po ukoñ cze niu wy ¿ szych stu diów pra wni czych przez okres co naj -

mniej 5 lat w okre sie nie d³u¿ szym ni¿ 10 lat przed z³o ¿e niem wnios ku

o do pu sz cze nie do eg za mi nu wy ko ny wa ³y w kan ce la rii no ta rial nej, na 

pod sta wie umo wy o pra cê lub umo wy cy wil no pra wnej, wy ma ga j¹ ce

wie dzy pra wni czej czyn no œci bez po œre dnio zwi¹ za ne z czyn no œcia mi 

wy ko ny wa ny mi przez no ta riu sza;

10) oso by, któ re:

i) z³o ¿y ³y eg za min no ta rial ny,

ii) zda ³y eg za min sê dziow ski, pro ku ra tor ski, ad wo kac ki lub rad cow ski

w za kre sie, w któ rym usta wo wo okreœ lo ny przed miot zda ne go przez

nich eg za mi nu jest ró¿ ny od za kre su pra wa wy ma ga ne go na eg za mi -

nie wstêp nym na ap li ka cjê no ta rial n¹.

Do stêp do za wo du ad wo ka ta, rad cy pra w ne go, no ta riu sza – uza sa dnie nie

Na le ¿y wska zaæ, ¿e ot war cie do stê pu do za wo dów ad wo ka ta, rad cy

pra w ne go i no ta riu sza jest ce lo we nie tyl ko z uwa gi na po pra wê do stêp no œci

œwiad czo nych przez nich us ³ug, ale i z uwa gi na prak ty cz ne za mkniê cie ryn -

ku pra cy dla ab sol wen tów wy dzia ³u pra wa. Ten osta t ni pro blem by³ przed -

mio tem oce ny Urzê du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów, któ ry w pra cy

pt. „Ana li za ogra ni czeñ kon ku ren cji w sek to rze wol nych za wo dów” (któ r¹

ob jê to far ma ceu tów, do rad ców po dat ko wych, ad wo ka tów, rad ców pra w -

nych, no ta riu szy i ko mor ni ków s¹ do wych) usta li³, i¿ naj bar dziej re stryk cyj ne

re gu la cje w za kre sie ogra ni czeñ pro wa dze nia dzia ³al no œci do ty czy ³y w³a œ -

nie za wo dów pra wni czych. Te ba rie ry zo sta ³y oce nio ne dla rad ców pra w -

nych i ad wo ka tów ja ko bar dzo wy so kie. W kon sek wen cji UO KiK

za re ko men do wa³ zmia ny w prze pi sach do ty cz¹ cych re gu lo wa nych za wo -

dów pra w nych po le ga j¹ ce przede wszy s t kim na ob ni ¿e niu i zo biek ty wi zo -

wa niu ba rier we jœcia do za wo du. W oce nie pro jek to daw cy, ni niej szy pro jekt 

czy ni za doœæ po wy ¿ szym wnios kom za war tym w ana li zie UO KiK. Ko lej nym

ar gu men tem prze ma wia j¹ cym za po trze b¹ ot war cia za wo dów pra wni czych

jest ana li za sy tua cji ad wo ka tów, rad ców pra w nych i no ta riu szy na ryn ku pra -

cy. Z da nych za war tych w za cy to wa nej wy ¿ ej „Ana li zie ogra ni czeñ kon ku -

ren cji w sek to rze wol nych za wo dów” wy ni ka, i¿ przed sta wi cie le wol nych

za wo dów pra wni czych w mi ni mal nym stop niu s¹ do tkniê ci bez ro bo ciem.

Li cz ba za re je stro wa nych bez ro bot nych przed sta wi cie li tych za wo dów,

utrzy mu j¹c siê na nis kim po zio mie, w osta t nich la tach ma le je. W ca ³ym kra -

ju li cz ba bez ro bot nych no ta riu szy, ko mor ni ków s¹ do wych lub ad wo ka tów
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nie prze kra cza kil ku na stu osób w ro ku. Re la ty wnie wiê k sze, choæ tak ¿e ma -

le j¹ ce pro ble my na ryn ku pra cy, na po ty ka j¹ rad co wie pra w ni. Li cz ba za re je -

stro wa nych bez ro bot nych rad ców pra w nych wy nios ³a bo wiem w koñ cu

2006 r. 105 osób (na koniec 2005 r. – 119, na koniec 2004 r. – 146). Na le ¿y

zwró ciæ tak ¿e uwa gê na nis kie na tê ¿e nie bez ro bo cia re je stro wa ne go wœród

pra wni ków mie rzo ne sto p¹ bez ro bo cia. WskaŸ ni ki te na koniec 2006 r.

(okreœ lo ne sza cun ko wo) wy nios ³y: dla ad wo ka tów – 0,13 %, rad ców pra w -

nych – 0,52 % oraz no ta riu szy – 0,12 %.

Pro jekt przy zna je up ra wnie nie do zda wa nia eg za mi nu ad wo kac kie -

go/rad cow skie go bez obo wi¹z ku od by cia ap li ka cji tak ¿e oso bom, któ re po

ukoñ cze niu wy ¿ szych stu diów pra wni czych przez okres co naj mniej 5 lat

w okre sie nie d³u¿ szym ni¿ 10 lat przed z³o ¿e niem wnios ku o do pu sz cze -

nie do eg za mi nu na pod sta wie umo wy o pra cê lub umo wy cy wil no pra wnej 

wy ko ny wa ³y czyn no œci bez po œre dnio zwi¹ za ne ze œwiad cze niem po mo cy

pra w nej przez ad wo ka ta lub rad cê pra w ne go w kan ce la rii ad wo kac kiej,

ze spo le ad wo kac kim, spó ³ce cy wil nej, ja wnej, par tner skiej, ko man dy to -

wej, o któ rych mo wa w art. 4a usta wy z dnia 26 lip ca 1982 r. – Pra wo o ad -

wo ka tu rze, lub kan ce la rii rad cy pra w ne go, spó ³ce cy wil nej, ja wnej,

par tner skiej, ko man dy to wej, o któ rych mo wa w art. 8 ust. 1 usta wy z dnia

6 lip ca 1982 r. o rad cach pra w nych. Za kwe stio no wa nie te go up ra wnie nia

przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny w wy ro kach z dnia 19 kwiet nia oraz 8 li s to -

pa da 2006 r. zo sta ³o uza sa dnio ne bra kiem do sta te cz nej pre cy zyj no œci u¿y -

tych w za kwe stio no wa nych prze pi sach okreœ leñ, jak i do wol no œci¹ ro dza ju 

pro wa dzo nej dzia ³al no œci go spo dar czej lub wy ko ny wa ne go za wo du. Przy -

jê cie za sa dy, i¿ wa run kiem na by cia up ra wnie nia do przy st¹ pie nia do eg za -

mi nu za wo do we go jest za trud nie nie lub wy ko ny wa nie na pod sta wie

umo wy cy wil no pra wnej czyn no œci bez po œre dnio zwi¹ za nych ze œwiad -

cze niem po mo cy pra w nej przez ad wo ka ta lub rad cê pra w ne go wy ³¹ cz nie

w kan ce la rii ad wo kac kiej, ze spo le ad wo kac kim, spó ³ce cy wil nej, ja wnej,

par tner skiej, ko man dy to wej, o któ rych mo wa w art. 4a usta wy z dnia 26 lip -

ca 1982 r. – Pra wo o ad wo ka tu rze, lub kan ce la rii rad cy pra w ne go, spó ³ce

cy wil nej, ja wnej, par tner skiej, ko man dy to wej, o któ rych mo wa w art. 8 ust.

1 usta wy z dnia 6 lip ca 1982 r. o rad cach pra w nych, wy klu cza ta kie ry zy ko. 

Pre cy zyj ne wska za nie w ak tach wy ko naw czych do ku men tów wy sta wia -

nych przez kan ce la rie ad wo kac kie, ze spo ³y ad wo kac kie, spó ³ki cy wil ne,

ja wne, par tner skie, ko man dy to we, o któ rych mo wa w art. 4a usta wy z dnia

26 lip ca 1982 r. – Pra wo o ad wo ka tu rze, lub kan ce la rie rad ców pra w nych,

spó ³ki cy wil ne, ja wne, par tner skie, ko man dy to we, o któ rych mo wa w art. 8

ust. 1 usta wy z dnia 6 lip ca 1982 r. o rad cach pra w nych, któ re up ra wnie nie
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to bê d¹ po twier dzaæ, za po bieg nie w tym za kre sie ja kim kol wiek nad u ¿y -

ciom czy b³ê dnej in ter pre ta cji.

W pkt 4 art. 66 ust. 2 usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze oraz art. 25 ust. 2

usta wy o rad cach pra w nych wpro wa dzo no tak ¿e up ra wnie nie do zda wa nia

eg za mi nu ad wo kac kie go i rad cow skie go dla osób, któ re zda ³y eg za min sê -

dziow ski, pro ku ra tor ski lub no ta rial ny. Usta le nie up ra wnie nia do zda wa nia

eg za mi nów ad wo kac kich i rad cow skich dla tej ka te go rii osób jest uza sa -

dnio ne od by wa niem ap li ka cji s¹ do wej, pro ku ra tor skiej lub no ta rial nej i zda -

niem od po wie d nich eg za mi nów, co prze s¹ dza o po sia da niu przez nie

prak ty ki (od po wia da j¹ cej okre so wi ap li ka cji) i wie dzy (co po twier dzi³ zda ny

eg za min sê dziow ski, pro ku ra tor ski lub no ta rial ny).

Do eg za mi nu ad wo kac kie go lub rad cow skie go bê d¹ mog ³y przy st¹ piæ

ró w nie¿ oso by po sia da j¹ ce sto pieñ na u ko wy do kto ra na uk pra w nych, a tak -

¿e oso by, któ re przez okres co naj mniej 5 lat w okre sie nie d³u¿ szym ni¿ 8 lat

przed z³o ¿e niem wnios ku o do pu sz cze nie do eg za mi nu by ³y za trud nio ne na

sta no wis ku re fe ren da rza s¹ do we go, asy sten ta sê dzie go lub asy sten ta pro ku -

ra to ra.

Wska za ne po wy ¿ ej unor mo wa nia prze wi du j¹ mo¿ li woœæ zmia ny wy -

ko ny wa ne go za wo du pra wni cze go i je dno czeœ nie gwa ran tu j¹, ¿e oso by do -

ko nu j¹ ce ta kiej w³a œ nie zmia ny bê d¹ go wy ko ny waæ w spo sób w pe³ ni

pro fe sjo nal ny.

Podsekretarz stanu

w Mi ni sterstwie Spra wied li wo œci

Jacek Czaja



Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa 

Do ce lo wy sta tus ustro jo wy ase so rów s¹ do wych

Pil na ko nie cz noœæ zmian w za kre sie sta tu su ustro jo we go ase so ra

s¹ do we go jest oczy wi sta wo bec tre œci wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne -

go z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2007 r. sygn. akt SK 7/06. W tym wy ro ku Try bu -

na³ Kon sty tu cyj ny orzek³ nie zgo d noœæ z kon sty tu cj¹ art. 135 § 1 usta wy

– Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych, upo wa¿ nia j¹ ce go do po wie rze -

nia ase so ro wi s¹ do we mu pe³ nie nia czyn no œci sê dziow skich. Z chwi l¹

utra ty mo cy obo wi¹ zu j¹ cej wy mie nio ne go prze pi su ase sor s¹ do wy bê -

dzie móg³ wy ko ny waæ tyl ko te obo wi¹z ki, któ re obe c nie wy ko nu j¹ re fe -

ren da rze s¹ do wi i asy sten ci sê dziów. W tej sy tua cji na su wa siê wnio sek,

¿e in sty tu cja ase so ra s¹ do we go sta je siê zbê d na, wiêc po win na zo staæ

zlik wi do wa na.

W trak cie roz poz na wa nia spra wy Try bu na³ Kon sty tu cyj ny po sta no wie -

niem z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2006 ro ku za syg na li zo wa³ „Sej mo wi Rze -

czy po spo li tej Pol skiej ko nie cz noœæ roz wa ¿e nia pod jê cia ini cja ty wy usta -

wo daw czej w przed mio cie unor mo wa nia sy s te mu po wo ³y wa nia osób spra -

wu j¹ cych w³a dzê s¹ do wni cz¹, tak aby za pe wniæ pe³ n¹ re a li za cjê

kon sty tu cyj nych stan dar dów pra wa do s¹ du”. Wa ga pro ble mu, a zw³a sz cza

je go prze ³o ¿e nie na fun kcjo no wa nie s¹ dów w de mo kra ty cz nym pañ stwie

pra wa przy ewen tual nym stwier dze niu nie kon sty tu cyj no œci za skar ¿o nych

prze pi sów do ty cz¹ cych sta tu su ase so rów s¹ do wych, sk³o ni ³a Try bu na³ Kon -

sty tu cyj ny do wy da nia te go¿ po sta no wie nia w try bie art. 4 ust. 2 usta wy

o Try bu na le Kon sty tu cyj nym.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze, pre zy dent wy st¹ pi³ z ini cja ty w¹ usta wo -

daw cz¹ zmia ny kon sty tu cji oraz usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze -

chnych. Pro jekt ten za wie ra³ pro po zy cjê wpro wa dze nia in sty tu cji sê dzie go

po wo ³a ne go na czas oz na czo ny – w zwi¹z ku z tym mo del pro po no wa ny

przez g³o wê pañ stwa za sa dni czo zmie ni³ by sy s tem s¹ do wni ctwa w Pol sce,

wpro wa dza j¹c ogra ni cze nie cza so we w spra wo wa niu przez sê dzie go urzê du. 
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Ta kie ogra ni cze nie w zwi¹z ku z tre œci¹ art. 179 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej

Pol skiej stwa rza ³o by ko nie cz noœæ zmia ny te go prze pi su i tym sa mym zre zyg -

no wa no by z wa¿ ne go ele men tu ze spo ³u gwa ran cji nie za wis ³o œci sê dziow -

skiej, ob ni ¿a j¹c tym sa mym stan dar dy pier wot nie przy jê te przez usta wo -

daw cê kon sty tu cyj ne go. Tym sa mym od rêb noœæ w³a dzy s¹ do wni czej

w pe w nym za kre sie by ³a by uza le¿ nio na od przed sta wi cie la w³a dzy wy ko -

naw czej – pre zy den ta. Nad to na le ¿y nad mie niæ, i¿ od dzie le nie w³a dzy

s¹ do wni czej od po zo sta ³ych w³adz nie jest war to œci¹ sa m¹ w so bie, gdy¿

z is to ty pra wa oby wa te la do s¹ du – za gwa ran to wa ne go przez art. 45 Kon sty -

tu cji – wy ni ka, ¿e s¹d mu si byæ w³a œci wy, nie za le¿ ny, bez stron ny i nie za wis -

³y. Sê dzia po wo ³a ny na czas okreœ lo ny nie mo ¿e byæ okreœ la ny ja ko w pe³ ni

nie za wis ³y i by³ by swoi stym sê dzi¹ dru giej ka te go rii. Z uwa gi na po wy ¿ sze

man ka men ty pro jek tu przed sta wio ne go przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej

Pol skiej, Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa wy ra zi ³a o nim ne ga ty wn¹ opi niê

w dniu 1 czer wca 2007 ro ku.

W zwi¹z ku z tre œci¹ wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go z dnia 24 paŸ -

dzier ni ka 2007 ro ku i 18-miesiêcznym od ro cze niem we jœcia je go w ¿y cie

Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa – mi mo bra ku pra wa ini cja ty wy usta wo daw czej

– pod jê ³a siê sfor mu ³o wa nia pro jek tu sta no wi¹ ce go ma te ria³ dla przy sz³ych

de bat i kon sul ta cji pub li cz nych. W sta no wis ku z dnia 13 mar ca 2008 ro ku

Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa za pro po no wa ³a roz wi¹ za nie wy ¿ ej przed sta -

wio ne go pro ble mu nie kon sty tu cyj no œci spra wo wa nia wy mia ru spra wied li -

wo œci przez ase so ra s¹ do we go, a jej pro po zy cja zo sta ³a wy ra ¿o na w for mie

pro jek tu usta wy zmie nia j¹ cej usta wê – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze -

chnych. Trzon pro po no wa nych roz wi¹ zañ opie ra siê na wpro wa dze niu do

pol skie go sy s te mu s¹ do wni ctwa, obok do tych cza so we go sta no wis ka sê dzie -

go s¹ du re jo no we go, no we go sta no wis ka sê dziow skie go w s¹ dzie re jo no -

wym na zwa ne go sê dzi¹ gro dz kim. W miej sce do tych cza so we go sta no wis ka

ase so ra s¹ do we go mia ³o by zo staæ ut wo rzo ne no we sta no wis ko sê dziow skie, 

któ re – w prze ci wieñ stwie do ase so ra s¹ do we go – po sia da ³o by pe³ niê atry bu -

tów pre de sty nu j¹ cych do orze ka nia. Za ró wno spo sób po wo ³y wa nia sê dzie -

go gro dz kie go, jak i spo sób dal szej je go oce ny oraz od po wie dzial no œci

by ³y by to¿ sa me ze sta tu sem sê dzie go – tj. no wo pro po no wa ne sta no wis ko

cie szy ³o by siê nie za wis ³o œci¹ na po zio mie ró w nym in nym sê dziom. Sê dzia

gro dz ki nie móg³ by zo staæ od wo ³a ny przez mi ni stra za zgo d¹ ko le gium w³a -

œci we go s¹ du okrê go we go, a okres pe³ nie nia przez nie go fun kcji sê dzie go

gro dz kie go nie by³ by z gó ry okreœ lo ny. Je dy ne, co bê dzie wy ró¿ niaæ te go sê -

dzie go od sê dzie go s¹ du re jo no we go, to wiek, któ ry jest wy ma ga ny dla po -

wo ³a nia na to sta no wis ko (ukoñ czo ne 27 lat) oraz za kres spraw, któ re bê d¹
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pod le gaæ roz poz na wa niu przez nie go (o wy kro cze nia w pier wszej in stan cji

itd. – za kres kog ni cji sê dzie go gro dz kie go wi nien zo staæ sto so wnie skro jo ny

na mia rê no wo two rzo ne go sta no wis ka sê dziow skie go).

In cy den tal ne go ure gu lo wa nia wy ma ga sta tus obe c nych ase so rów

s¹ do wych. Nie ste ty, na wet po og ³o sze niu wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne -

go mi ni ster spra wied li wo œci po wo ³y wa³ je sz cze no wych ase so rów s¹ do -

wych. Wzglê dy ra cjo nal ne i za sa da ochro ny praw na by tych prze ma wia j¹ za

wpro wa dze niem mo¿ li wo œci przy spie szo ne go awan su do tych cza so wych

ase so rów na sta no wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go.

Kie run ki zmian ak tu al ne go sta nu pra w ne go do ty cz¹ ce go 
spo so bu kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar 
spra wied li wo œci, tak aby z je d nej stro ny – za gwa ran to waæ 
wy so ki po ziom kadr wy mia ru spra wied li wo œci, 
a z dru giej stro ny – spra w ne orze ka nie przez s¹ dy 

oraz

Ro la or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej w pro ce sie kszta³ ce nia 

i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci

Po trze ba za gwa ran to wa nia wy so kie go po zio mu kadr wy mia ru spra -

wied li wo œci, a przede wszy s t kim wy so kie go po zio mu sê dziów wy ni ka z te go,

¿e oso ba spra wu j¹ ca urz¹d sê dzie go dys po nu je w³a dz¹ s¹ do wni cz¹, spo czy -

wa wiêc na niej ogrom ny za kres w³a dzy i od po wie dzial no œci. Wy so ki po ziom

kadr wy mia ru spra wied li wo œci nie bê dzie prze szka dza³ spra w ne mu orze ka niu 

przez s¹ dy, wrêcz prze ci w nie, mo¿ na ocze ki waæ, ¿e bê dzie wp³y wa³ ko rzy -

stnie tak ¿e na spra w noœæ po stê po wa nia.

Od noœ nie do re gu la cji wpro wa dzo nych usta w¹ z dnia 1 lip ca 2005 r.

o Kra jo wym Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry,

zda niem Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa, roz wa ¿e nia wy ma ga do o kreœ le nie

ka ta lo gu osób, któ re mog ³y by ucze stni czyæ w szko le niach pro wa dzo nych

przez wy ¿ ej wska za ne Kra jo we Cen trum. Od p³at ne umo¿ li wie nie za in te re -

so wa nym oby wa te lom sko rzy sta nia z wie dzy wy k³a dow ców Kra jo we go

Cen trum wy da je siê uza sa dnio ne. W szcze gól no œci ot war cie szko leñ dla ap -

li kan tów in nych za wo dów pra wni czych – wspó³ pra ca z kor po ra cj¹ ad wo -

kac k¹, rad cow sk¹, no ta rial n¹, ko mor ni cz¹ i in ny mi w przed mio to wym

za kre sie, tj. za wie ra nie po ro zu mieñ co do szko le nia ap li kan tów in nych za -
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wo dów pra wni czych ni¿ sê dzia i pro ku ra tor, mog ³o by oka zaæ siê bar dzo ko -

rzy stne dla za in te re so wa nych.

Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa wie lo kro t nie wy ra ¿a ³a opi niê, i¿ ze wzglê -

du na kon sty tu cyj n¹ za sa dê trój po dzia ³u w³a dzy ko nie cz na jest da le ko id¹ ca

se pa ra cja w³a dzy s¹ do wni czej od usta wo daw czej i wy ko naw czej. Wpro wa -

dza nie ele men tu ad mi ni stra cyj ne go w pro ce sy kszta³ ce nia i na bo ru osób na

fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci z te go pun ktu wi dze nia jest nie do pu sz -

czal ne. Za ró wno prze bieg re kru ta cji na ap li ka cjê s¹dowo-prokuratorsk¹, jak

i prze pro wa dza nie szko leñ win ny co do za sa dy byæ po wie rzo ne sê dziom

i pro ku ra to rom. Fa cho woœæ, nie za wis ³oœæ i œcis ³e zwi¹ za nie z prak ty k¹ s¹ do -

w¹ sê dziów i pro ku ra to rów – za ró wno tych ak ty w nych, jak i w sta nie spo -

czyn ku – za gwa ran tu je w³a œci w¹ oce nê wie dzy i oso bo wo œci ap li kan tów,

któ rzy win ni ce cho waæ siê wy j¹t ko wo wy so kim stop niem nie ska zi tel no œci

cha rak te ru i po zio mem wie dzy adek wat nym do wy ko ny wa nia czyn no œci sê -

dzie go czy pro ku ra to ra.

Do pu sz czal noœæ prze p³y wu osób miê dzy za wo da mi 
pra wni czy mi; kon cep cja urzê du sê dzie go 
ja ko uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej

Wspo mnia na ro la sê dzie go ja ko dys po nen ta w³a dzy s¹ do wni czej po -

wo du je, ¿e spra wo wa nia urzê du sê dzie go nie mo¿ na trak to waæ tyl ko ja ko

wy ko ny wa nia je d ne go z li cz nych za wo dów pra wni czych. Urz¹d sê dzie go

po win ni obe jmo waæ naj lep si przed sta wi cie le ró¿ nych za wo dów pra wni -

czych, naj lep si za ró wno pod wzglê dem pro fe sjo nal nym, jak i ety cz nym.

Po stu lo wa ne zmia ny w za kre sie usta la nia wy na gro dzeñ sê dziow -

skich, a w szcze gól no œci ode rwa nie sy s te mu ich kszta³ to wa nia od wo li

po li ty cz nej przed sta wi cie li w³a dzy wy ko naw czej, z pe w no œci¹ po zwo l¹

na ua trak cyj nie nie urzê du sê dzie go dla przed sta wi cie li po zo sta ³ych za -

wo dów pra wni czych. Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa wy ra ¿a prze ko na nie,

i¿ wad li wym roz wi¹ za niem jest szty wne po wi¹ za nie wy na gro dzeñ sê -

dziow skich ze sztu cz nie usta la n¹ w usta wie bu d¿e to wej kwo t¹ ba zo w¹

i roz po rz¹ dze niem wy da wa nym przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -

skiej o sto so wnych mno¿ ni kach dla po szcze gól nych szczeb li sta no wisk

sê dziow skich wy ma ga j¹ cym kontr a syg na ty. W³a œci wa re gu la cja po zio mu 

wy na gro dzeñ sê dziow skich win na po le gaæ na przy jê ciu od po wie d nie go,

obiek ty wne go kry te rium. Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa jest zda nia, i¿ naj -

w³a œciw sze jest ryn ko we kry te rium po zwa la j¹ ce ureal niæ wy so koœæ za -
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rob ków sê dzie go zgo d nie z de kla ro wa nym ich po zio mem, tj.

od po wia da j¹ cym go d no œci urzê du (vi de art. 178 ust. 2 kon sty tu cji). Jest

nim wskaŸ nik og ³a sza ny przez pre ze sa G³ó wne go Urzê du Sta ty sty cz ne go

np. prze ciêt ne go mie siê cz ne go wy na gro dze nia za da ny rok  (pod sta wa

pra w na: art. 20 pkt 1 lit. a usta wy z dnia 17 gru dnia 1998 r. o eme ry tu rach

i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych) czy prze ciêt ne mie siê -

cz ne wy na gro dze nie za da ny kwar ta³ (pod sta wa pra w na: art. 20 pkt 2

usta wy z dnia 17 gru dnia 1998 r. o eme ry tu rach i re ntach z Fun du szu

Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych).

Po zy s ka nie dla od po wie dzial nej s³u¿ by na sta no wis ku sê dzie go wy bit -

nych je dno stek z ró¿ nych za wo dów pra wni czych wy ma ga tak ¿e spo strze ¿e -

nia, i¿ ak tu al ny za kres, w ja kim orze ka j¹ sê dzio wie, jest nad wy raz sze ro ki,

co w sy tua cji wy so kie go stop nia wy spe cja li zo wa nia in nych pra wni ków (no -

ta riu sze, ko mor ni cy czy np. ad wo ka ci i rad cy pra w ni dzia ³a j¹ cy w pro fi lo wa -

nych kan ce la riach) stwa rza prze szko dê dla osób aspi ru j¹ cych do urzê du

sê dzie go.

Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa uwa ¿a, i¿ kon cep cja urzê du sê dzie go ja ko 

uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej jest s³u szna, po do b nie jak d¹ ¿e nia usta -

wo daw cy w kie run ku zwiê k sze nia pre sti ¿u urzê du sê dzie go w p³a sz czyŸ nie

ma te rial nej, or ga ni za cyj nej i po pra wy wi ze run ku. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê na

do tych cza so w¹ opie sza ³oœæ w tym za kre sie, a tak ¿e na pub li cz nie wy ra ¿a ne

po gl¹ dy skie ro wa ne w stro nê pod po rz¹d ko wa nia sê dziów ugru po wa niu ak -

tu al nie spra wu j¹ ce mu w³a dzê czy te¿ bu do wa nia w spo ³e czeñ stwie sko ja -

rze nia o ar bi tral no œci, nie prze wi dy wal no œci s¹ dów oraz trak to wa nia za sa dy

nie za wis ³o œci sê dziów i nie za le¿ no œci s¹ dów ja ko re lik tu prze sz³o œci.

Prze wo dni cz¹ cy

Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa

sê dzia SN Sta ni s³aw D¹b row ski



Sto wa rzy sze nie Sê dziów Pol skich IU STI TIA

I. W ko men ta rzu do usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych

i usta wy o Kra jo wej Ra dzie S¹ do wni ctwa (Wy da wni ctwo Pra wni cze Le xis

Ne xis, War sza wa 2002 r.) jest za war ty rys hi sto ry cz ny fun kcji ase so ra

s¹ do we go.

Fun kcja ta ma swo je ko rze nie w pra wie rzym skim. Do rad cy pra w ni,

po moc ni cy sê dzie go, pre to ra lub edy la ku rul ne go zwa ni by li ase so ra mi i wy -

ko ny wa li pro ste czyn no œci s¹ do we, asy sto wa li, do ra dza li sê dziom. W hi sto -

rii pol skie go s¹ do wni ctwa ase so rzy s¹ obe c ni co naj mniej od XIII wie ku. Ich

fun kcje zmie nia ³y siê wraz z roz wo jem or ga ni za cji s¹ dów, za zwy czaj je -

dnak uzu pe³ nia li kom ple ty s¹ dz¹ ce al bo by li do rad ca mi lub to wa rzy sza mi

sê dziów. Zwa no ich nie kie dy po ra dni ka mi lub przy s¹ dni ka mi, co do sa dniej

od da wa ³o ich ro lê w ra mach w³a dzy s¹ do wni czej. W okre sie miê dzy wo jen -

nym, po we jœciu w ¿y cie pra wa o ustro ju s¹ dów po wsze chnych z 1928 r.,

ase so rom mo¿ na by ³o po wie rzaæ pe³ nie nie czyn no œci sê dziow skich, w tym

czyn no œci sê dzie go œled cze go. Po II woj nie œwia to wej po zy cja ase so ra zo sta -

³a wzmoc nio na (art. 135 pra wa o ustro ju s¹ dów po wsze chnych z 1928 r.

– tekst je dno li ty z 1950 r.). Mi ni ster spra wied li wo œci móg³ po wie rzaæ ase so -

rom na okreœ lo ny czas pe³ nie nie czyn no œci sê dziow skich i w tym za kre sie

ase sor pod le ga³ tyl ko usta wie.

Zgo d nie z art. 115 pra wa o ustro ju s¹ dów po wsze chnych, we d³ug tek s tu

je dno li te go z 1994 r. – mi ni ster spra wied li wo œci móg³, za zgo d¹ ko le gium s¹ du

okrê go we go, po wie rzyæ ase so ro wi s¹ do we mu na czas okreœ lo ny nie prze kra -

cza j¹ cy dwóch lat pe³ nie nie czyn no œci sê dziow skich w s¹ dzie re jo no wym.

Mo¿ li we by ³o tak ¿e po no w ne po wie rze nie czyn no œci sê dziow skich ase so ro wi,

na okres je dnak nie d³u¿ szy ni¿ trzy la ta. Ase so ro wi mog ³y byæ te¿ po wie rzo ne

czyn no œci sê dziow skie w s¹ dzie okrê go wym ja ko s¹ dzie od wo ³aw czym.

Zgo d nie z art. 135 pra wa o ustro ju s¹ dów po wsze chnych mi ni ster spra -

wied li wo œci mo ¿e, za zgo d¹ ko le gium s¹ du okrê go we go, po wie rzyæ ase so -

ro wi s¹ do we mu pe³ nie nie fun kcji sê dziow skich na czas okreœ lo ny

nie prze kra cza j¹ cy czte rech lat.
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Ase su ra zo sta ³a za pro jek to wa na ja ko etap po œre dni miê dzy ap li ka cj¹

s¹ do w¹ a s³u¿ b¹ sê dziow sk¹. Po wie rze nia ase so ro wi czyn no œci sê dziow skich, 

czy li udzie le nia wo tum, do ko nu je mi ni ster spra wied li wo œci za zgo d¹ ko le -

gium s¹ du okrê go we go.

W ko men ta rzu pod kreœ lo no, ¿e kon sty tu cja od da je w³a dzê s¹ do wni cz¹ 

w rê ce sê dziów. St¹d is t nie j¹ ce od da w na w¹t pli wo œci, czy przy zna nie w³a -

dzy s¹ do wni czej ase so ro wi, oso bie nie bê d¹ cej sê dzi¹ i nie wy po sa ¿o nej we

wszy s t kie atry bu ty w³a dzy sê dzie go, po zo sta je w zgo d no œci z kon sty tu cj¹.

W¹t pli wo œci te roz strzyg n¹³ je dno zna cz nie Try bu na³ Kon sty tu cyj ny

w wy ro ku z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2007 r. SK 7/06, orze ka j¹c, i¿ art. 135 §

1 usta wy z dnia 27 lip ca 2001 r. – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych

jest nie zgo d ny z art. 45 ust. 1 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej, z tym

¿e prze pis ten tra ci moc obo wi¹ zu j¹ c¹ z up ³y wem 18 mie siê cy od dnia

og ³o sze nia wy ro ku w Dzien ni ku Ustaw RP, a czyn no œci ase so rów s¹ do -

wych, o któ rych mo wa w art. 135 § 1 usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po -

wsze chnych, nie pod le ga j¹ wzru sze niu na  pod sta wie art. 190 ust. 4

kon sty tu cji. Tym orze cze niem Try bu na³ Kon sty tu cyj ny roz strzyg n¹³ is t -

nie j¹ cy od wie lu lat dy le mat do ty cz¹ cy zgo d no œci z kon sty tu cj¹ po wie -

rze nia ase so rom w³a dzy s¹ do wni czej przy s³u gu j¹ cej z mo cy kon sty tu cji

sê dziom. Ró wno czeœ nie Try bu na³ Kon sty tu cyj ny za syg na li zo wa³ Sej mo -

wi Rze czy po spo li tej Pol skiej ko nie cz noœæ roz wa ¿e nia pod jê cia ini cja ty -

wy usta wo daw czej w przed mio cie unor mo wa nia sy s te mu po wo ³y wa nia

osób spra wu j¹ cych w³a dzê s¹ do wni cz¹, tak aby za pe wniæ pe³ n¹ re a li za -

cjê kon sty tu cyj nych stan dar dów pra wa do s¹ du.

Po wy ¿ szy wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go na da³ no wy im puls od da -

w na to cz¹ cej siê dys ku sji do ty cz¹ cej dro gi do cho dze nia do sta no wis ka sê -

dzie go, im puls za kreœ lo ny ra ma mi cza so wy mi. W uza sa dnie niu wy ro ku

z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2007 r. SK 7/06 Try bu na³ Kon sty tu cyj ny pod kreœ li³, ¿e 

„w roz poz na wa nej spra wie przy wró ce nie sta nu zgo d ne go z usta w¹ za sa dni -

cz¹ wy ma ga sze ro kiej re for my sy s te mu kszta³ ce nia sê dziów”.

Re for ma ta sta ³a siê przed mio tem roz wa ¿añ, a na stê p nie re ko men da cji

ze spo ³u eks per tów po wo ³a ne go przez mi ni stra spra wied li wo œci, dzia ³a j¹ ce -

go pod kie ro wni ctwem prof. dr hab. W. Wrób la. Jest rze cz¹ oczy wi st¹, ¿e

wo bec wy mie nio ne go wy ¿ ej wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go is t nie je pil -

na po trze ba re gu la cji prze jœcio wej przede wszy s t kim obe jmu j¹ cej obe c nych

ase so rów. Ase so rzy, któ rzy przed we jœciem w ¿y cie wy ro ku Try bu na ³u Kon -

sty tu cyj ne go spe³ ni¹ ak tu al nie obo wi¹ zu j¹ ce wa run ki po wo ³a nia na sta no -

wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go, po win ni przede wszy s t kim ubie gaæ siê

o no mi na cjê sê dziow sk¹ na do tych cza so wych za sa dach. Pro blem wy ma ga -
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j¹ cy pil nej zmia ny le gis la cyj nej do ty czy tych ase so rów, któ rzy wa run ków co

do wie ku i d³u go œci ase su ry nie spe³ ni¹ w wy ma ga nym ter mi nie, czy li do

6 ma ja 2009 r. – dnia we jœcia w ¿y cie wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go.

Mo¿ li woœæ uzy s ka nie przez tych ase so rów no mi na cji sê dziow skiej wy -

ma ga pil nej zmia ny usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych, po le ga -

j¹ cej na skró ce niu mi ni mal ne go okre su ase su ry do 12 mie siê cy a tak ¿e na

ob ni ¿e niu wie ku wy ma ga ne go do uzy s ka nia no mi na cji na sta no wis ko sê -

dzie go z 29 do 28 lat.

Is tot n¹ dla roz wi¹ za nia te go pro ble mu wy da je siê tak ¿e kon cep cja Kra jo -

wej Ra dy S¹ do wni ctwa, ak cep to wa na przez Pre zy den ta RP, aby ase so rów, któ -

rzy nie uzy s ka j¹ no mi na cji sê dziow skiej do dnia 6 mar ca 2009 r., po wo ³y waæ

na sta no wis ko sê dzie go gro dz kie go. Pro po zy cja ta jest zbie¿ na z pro po zy cj¹ ze -

spo ³u eks per tów co do po trze by ob ni ¿e nia wie ku wy ma ga ne go do po wo ³a nia

na sta no wis ko sê dzie go obe c nych ase so rów s¹ do wych, je dnak ¿e jest pro po zy -

cj¹ da lej id¹ c¹, gdy¿ ja ko dol n¹ gra ni cê wie ku sê dzie go gro dz kie go pro po nu je

27 lat. Po nad to za wie ra ca³ ko wi cie no w¹ kon cep cjê, ja k¹ jest po wo ³a nie sê -

dziów gro dz kich w s¹ dach re jo no wych. Brak szcze gó ³ów do ty cz¹ cych za sad

po wo ³y wa nia tych sê dziów nie po zwa la na g³êb sz¹ ana li zê pro jek tu.

Sta no wis ko Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa w kwe stii sê dziów gro dz kich,

na wet bez szcze gó ³o wej je go ana li zy, wy da je siê zbie¿ ne z pro jek tem ze spo ³u

kie ro wa ne go przez prof. W. Wrób la w za kre sie do ty cz¹ cym ko nie cz no œci wy e -

li mi no wa nia z usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych in sty tu cji ase so ra 

s¹ do we go oraz pil nej po trze by ana li zy spraw prze ka zy wa nych obe c nie s¹ dom

do po stê po wañ ju rys dyk cyj nych.

W pro jek cie ze spo ³u eks per tów przy jê to kon cep cjê fun kcjo no wa nia

w ra mach wy mia ru spra wied li wo œci or ga nu s¹ do we go nie ma j¹ ce go cha rak -

te ru s¹ du w zna cze niu kon sty tu cyj nym, któ ry prze j¹³ by po de jmo wa nie roz -

strzyg niêæ w spra wach, któ re w zna cze niu kon sty tu cyj nym nie s¹

za strze ¿o ne do wy ³¹ cz nej kom pe ten cji s¹ du. Za pier wo wzór ta kie go or ga nu

ze spó³ uz na³ re fe ren da rzy s¹ do wych. Wy da je siê, ¿e wpro wa dze nie sta no -

wis ka sê dzie go gro dz kie go, w ra mach struk tu ry s¹ du re jo no we go roz strzy ga -

j¹ ce go okreœ lo ny ro dzaj spraw, roz wi¹ za ³o by pro blem ase so rów, któ rzy do

ter mi nu za kreœ lo ne go przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny nie uzy s ka j¹ no mi na cji

na  sta no wis ko sê dzie go re jo no we go, ró wno czeœ nie zmniej szy ³o by to obe c -

ne ob ci¹ ¿e nie sê dziów s¹ dów re jo no wych przez prze ka za nie roz strzy ga -

nych do t¹d przez nich spraw sê dziom gro dz kim.   

Bez spor na bo wiem wy da je siê po trze ba „wy pro wa dze nia” z kog ni cji

sê dziów re jo no wych sze re gu spraw, któ re mo g¹ byæ przed mio tem roz strzyg -

niê cia przez in ny or gan – sê dzie go gro dz kie go.
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Kon cep cja po wo ³a nia sê dziów gro dz kich nie na ru sza art. 175 Kon -

sty tu cji RP, któ ry sta no wi, ¿e wy miar spra wied li wo œci w Pol sce spra wu j¹:

S¹d Naj wy ¿ szy, s¹ dy po wsze chne, s¹ dy ad mi ni stra cyj ne oraz s¹ dy woj -

sko we.

Na sta no wis ko sê dzie go gro dz kie go mog li by byæ po wo ³a ni, jak wspo -

mnia no, obe c ni ase so rzy s¹ do wi, któ rzy do dnia we jœcia w ¿y cie wy ro ku Try -

bu na ³u Kon sty tu cyj ne go nie uzy s ka j¹ no mi na cji na sta no wis ko sê dzie go

s¹ du re jo no we go, a tak ¿e re fe ren da rze, asy sten ci oraz oso by, któ re ukoñ cz¹

ap li ka cjê s¹ do w¹ i z³o ¿¹ eg za min sê dziow ski.

Do ce lo wo, mi mo wie lo wie ko wej tra dy cji ase so ra s¹ do we go i ró¿ nych

je go za dañ na prze strze ni wie ków, fun kcja ase so ra po win na byæ wy e li mi no -

wa na z pol skie go wy mia ru spra wied li wo œci.

II. Na bór kadr do or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci po wi nien od by -

waæ siê dwo ma dro ga mi: po przez ap li ka cjê s¹ do w¹ i pro ku ra tor sk¹ pro wa -

dzo n¹ przez Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych

i Pro ku ra tu ry, któ re po win no tak ¿e or ga ni zo waæ ap li ka cjê dla re fe ren da rzy

s¹ do wych i asy sten tów, oraz dro g¹ prze cho dze nia do za wo du sê dzie go z in -

nych za wo dów pra wni czych po osi¹g niê ciu w tych za wo dach okreœ lo ne go

sta ¿u lub cen zu su na u ko we go.

Po trze ba scen tra li zo wa nia ap li ka cji s¹ do wej jest dyk to wa na wie lo let -

nim do œwiad cze niem, któ re wska zu je na brak w do tych cza so wym, zde cen -

tra li zo wa nym mo de lu szko le nia in ter dys cyp li nar ne go nie zbê d ne go dla

sê dziów XXI wie ku, na brak czy tel nych kry te riów do bo ru osób pro wa -

dz¹ cych szko le nia ap li kan tów. Czê sto jest to do bór przy pad ko wy, nie o par ty

ani na do œwiad cze niu za wo do wym, ani na umie jêt no œciach pe da go gi cz -

nych. Zbyt ma ³y na cisk w do tych cza so wym mo de lu szko le nia k³a dzie siê na

klu czo wy dla przy sz³e go sê dzie go czy pro ku ra to ra pro blem ety ki za wo do -

wej, na orze cz ni ctwo s¹ dów dys cyp li nar nych, na me to dy kê pra cy, na kul tu -

rê na sa li s¹ do wej.

Nie zbê d ne jest umo¿ li wie nie ap li kan tom sta ¿y za gra ni cz nych, a to

³¹ czy siê z ko nie cz no œci¹  zna jo mo œci jê zy ków ob cych (co naj mniej je d ne -

go). Zde cen tra li zo wa ne szko le nia te go nie umo¿ li wia j¹.

Po nad to ap li ka cja w jej obe c nym kszta³ cie ma cha rak ter bier ny, nie -

poz wa la j¹ cy na roz wi ja nie sa mo dziel no œci przez ap li kan ta.

Te wszy s t kie nie doc i ¹g niê cia po win ny byæ usu niê te po prze jê ciu szko -

le nia ap li kan tów przez Kra jo we Cen trum Szko le nia. Kra jo we Cen trum ma

nie po r ó wna nie wiê k sze mo¿ li wo œci uzy s ki wa nia do ta cji z Unii Eu ro pej skiej

za ró wno na kszta³ ce nie ap li kan tów, jak i na szko le nia usta wi cz ne sê dziów

nie zbê d ne dla w³a œci we go wy ko ny wa nia przez nich obo wi¹z ków, z uw zglê -

34



dnie niem orze cz ni ctwa miê dzy na ro do wych s¹ dów i try bu na ³ów oraz or ga -

ni zo wa nia miê dzy na ro do wej wy mia ny ap li kan tów.

Ap li ka cjê s¹ do w¹ lub pro ku ra tor sk¹ koñ czy³ by od po wie d nio eg za min

sê dziow ski lub pro ku ra tor ski.

Wspól na, w po cz¹t ko wym okre sie, ap li ka cja s¹dowo-prokuratorska,

za wie ra j¹ ca ele men ty in ter dys cyp li nar ne, by ³a by po moc na w prze p³y wie

miê dzy ty mi za wo da mi.

Po skoñ cze niu ap li ka cji, a przed ubie ga niem siê o po wo ³a nie na sta -

no wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go, ko nie cz nym by ³o by wy ko ny wa nie

przez kil ka lat pra cy w cha rak te rze re fe ren da rza, asy sten ta sê dzie go czy

ewen tual nie sê dzie go gro dz kie go.

Ubie ga nie siê przez przed sta wi cie li in nych za wo dów pra wni czych

o urz¹d sê dzie go po win no za le ¿eæ od d³u go œci wy ko ny wa nia za wo du lub

od po sia da ne go cen zu su na u ko we go. W przy pad ku sta rañ o sta no wis ko sê -

dzie go s¹ du ape la cyj ne go czy S¹ du Naj wy ¿ sze go kan dy da ci ubie ga j¹ cy siê

o ten urz¹d po win ni le gi ty mo waæ siê, prócz od po wie d nie go sta ¿u pra cy, tak -

¿e cen zu sem na u ko wym – stop niem do kto ra ha bi li to wa ne go lub pro fe so ra.

Ubie ga nie siê przez przed sta wi cie li in nych za wo dów pra wni czych

o sta no wis ko sê dzie go ja ko uko ro no wa nie ka rie ry pra wni czej sta nie siê re al -

ne przy od po wie d nim ure gu lo wa niu wy na gro dze nia sê dziów oraz od po wie -

dniej or ga ni za cji pra cy s¹ dów, tak aby by cie sê dzi¹ sta ³o siê przed mio tem

za in te re so wa nia naj lep szych przed sta wi cie li tych za wo dów.

Or ga ny ad mi ni stra cji rz¹ do wej nie po win ny od gry waæ ro li w pro ce sie

kszta³ ce nia kadr na sta no wis ka sê dziów czy pro ku ra to rów. Ot war t¹ jest kwe -

stia ro li mi ni stra spra wied li wo œci w pro ce sie po wo ³y wa nia na sta no wis ko

pre ze sa s¹ du. W ka ¿ dym je dnak wy pad ku na le ¿y i w tej mie rze po zo sta wiæ

zna cz¹ c¹ ro lê sa mo rz¹ do wi sê dziow skie mu.

Pre zes Sto wa rzy sze nia 

Sê dziów Pol skich IU STI TIA

sê dzia SN w stanie spoczynku

Maria Te re sa Ro mer



Kra jo wa Ra da Rad ców Pra w nych

I. Okreœ le nie do ce lo we go sta tu su pra w ne go ase so rów s¹ do wych w pol -

skim wy mia rze spra wied li wo œci jest uza le¿ nio ne od przy jê cia do ce lo we go

sy s te mu na bo ru kadr do or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci.

Do ce lo wy sy s tem na bo ru kadr do or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci

mo¿ na uk szta³ to waæ dwo ja ko. Mo¿ na po zo staæ przy obe c nym sy s te mie ap li -

ka cji s¹ do wej i t¹ dro g¹, przy jej do sko na le niu, po zy s ki waæ kan dy da tów na

urz¹d sê dzie go, mo¿ na te¿ kszta³ to waæ sy s tem na bo ru sê dziów wy ³¹ cz nie

po przez kon kurs na wol ne sta no wis ka sê dziow skie spoœ ród in nych za wo -

dów pra wni czych: ad wo ka tów, rad ców pra w nych, no ta riu szy i pro ku ra to -

rów, trak tu j¹c urz¹d sê dzie go ja ko ko ro nê za wo dów pra wni czych.

Przy jê cie ja ko do ce lo wej for mu ³y do tych cza so we go sy s te mu na bo ru

kadr do za wo du sê dzie go mog ³o by do pro wa dziæ do uk szta³ to wa nia ta kie go

sy s te mu, w któ rym ase sor s¹ do wy przy go to wy wa³ by siê do za wo du sê dzie go 

pod nad zo rem przy dzie lo ne go mu sê dzie go pa tro na w za kre sie wszy s t kich

czyn no œci sê dzie go, je dnak ¿e bez pra wa orze ka nia. Po okre sie ta kiej ase su ry 

móg³ by byæ po wo ³a ny na urz¹d sê dzie go.

Przy jê cie do ce lo we dru gie go sy s te mu wy da je siê nie da waæ miej sca na

is t nie nie in sty tu cji ase so ra s¹ do we go w ta kim kszta³ cie, jak obe c nie, czy li ja -

ko eta pu przy go to wy wa nia siê do za wo du sê dzie go, sko ro przy go to wa nie

siê do za wo du sê dzie go od by wa ³o by siê przez prak ty ko wa nie je d ne go w wy -

¿ ej wska za nych za wo dów. Po zo sta wie nie in sty tu cji ase so ra mu sia ³o by za -

tem wi¹ zaæ siê ze zmia n¹ je go sta tu su ustro jo we go. W ta kim sy s te mie

mog ³o by byæ dla nie go miej sce, ale w in nym cha rak te rze, np. obe c ny re fe -

ren darz s¹ do wy móg³ by byæ prze mia no wa ny na ase so ra s¹ do we go, z za cho -

wa niem swo jej do tych cza so wej fun kcji.

II. Zda niem Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych, po wi nien byæ przy jê ty

i uk szta³ to wa ny do ce lo wy sy s tem po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar

spra wied li wo œci re a li zu j¹ cy za sa dê, ¿e za wód sê dzie go jest ko ro n¹ za wo dów

pra wni czych. W tym sy s te mie po wo ³a nie na sta no wis ko sê dzie go na stê po wa ³o -

by po przez kon kurs kan dy da tów wy ko nu j¹ cych je den z za wo dów pra wni -
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czych, a mia no wi cie ad wo ka ta, rad cy pra w ne go, no ta riu sza i pro ku ra to ra. To

za pe wnia ³o by do bór naj lep szych kan dy da tów po sia da j¹ cych ju¿ prak ty cz ne

przy go to wa nie do sa mo dziel ne go wy ko ny wa nia za wo du pra wni cze go. Kwe sti¹ 

przy sz³e go pro ce su le gis la cyj ne go by ³o by okreœ le nie wy mo gów mi ni mal ne go

okre su wy ko ny wa nia tych za wo dów, spo so bu do ko ny wa nia oce ny do tych czas

wy ko ny wa ne go za wo du, a mo ¿e na wet okreœ le nie pre fe ren cji za wo do wych

w za le¿ no œci od te go, w ja kim wy dzia le s¹ du wa ku je sta no wis ko sê dzie go.

III. Ro la or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej bê dzie zde ter mi no wa na

przy jê tym do ce lo wym roz wi¹ za niem sy s te mo wym. W przy pad ku po zo sta -

wie nia obe c ne go sy s te mu fun kcje or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej po zo sta -

n¹ bez zmian. W przy pad ku przy jê cia ja ko do ce lo we go sy s te mu opar te go na 

za sa dzie, ¿e za wód sê dzie go jest ko ro n¹ za wo dów pra wni czych, do tych -

cza so we fun kcje ad mi ni stra cji rz¹ do wej w za kre sie przy go to wy wa nia i pro -

wa dze nia ap li ka cji s¹ do wej w kon sek wen cji bê d¹ mu sia ³y za nik n¹æ.

Ko nie cz nym by ³o by roz wa ¿e nie ta kich roz wi¹ zañ, któ re za pe wni ³y by prze -

p³yw osób z in nych za wo dów pra wni czych do za wo du sê dzie go, ju¿ od naj -

ni¿ sze go szczeb la sê dzie go – sê dzie go s¹ du re jo no we go, bo na le ¿y s¹ dziæ,

¿e na wy ¿ sze szczeb le nie is t nia ³a by oba wa zbyt ma ³ej ilo œci kan dy da tów

w sto sun ku do po trzeb s¹ dów. Sko ro je dnak przy szli sê dzio wie mie li by wy -

wo dziæ siê tak ¿e z gro na ad wo ka tów i rad ców pra w nych, to war to za sta no -

wiæ siê nad ta kim roz wi¹ za niem, w któ rym cho cia¿ przez kró t ki czas

ap li kan ci ad wo kac cy i rad cow scy mie li by usta wo wo za gwa ran to wa n¹ mo¿ -

li woœæ po zna nia war szta tu s¹ do we go w cza sie swoich ap li ka cji. Obe c ny

pro jekt zmia ny usta wy o rad cach pra w nych za k³a da ca³ ko wi te wy e li mi no -

wa nie te go ele men tu kszta³ ce nia przy sz³e go rad cy pra w ne go, a w ta kim po -

stu lo wa nym do ce lo wym sy s te mie, tak ¿e po ten cjal ne go przy sz³e go sê dzie go.

IV. Do ce lo we przy jê cie ta kie go sy s te mu, o któ rym mo wa w pkt 3, za -

wie ra w so bie za ³o ¿e nie prze p³y wu osób po miê dzy za wo da mi pra wni czy mi. 

Na le ¿y za ³o ¿yæ, ¿e wy ko ny wa nie je d ne go z za wo dów pra wni czych oz na -

cza spe³ nie nie prze s³an ki me ry to ry cz nej wy ko ny wa nia in ne go za wo du,

z uw zglê dnie niem te go, ¿e prze p³yw do nie któ rych za wo dów mo ¿e na st¹ piæ 

w ra zie wol nych sta no wisk. W ka ¿ dym przy pad ku prze p³y wu za wo do we go

ko nie cz ne by ³o by ba da nie prze s³an ki rê ko jmi na le ¿y te go wy ko ny wa nia za -

wo du.

Wiceprezes 

Krajowej Rady Radców Prawnych

Jan £oziñski



Sto wa rzy sze nie Pro ku ra to rów Rzeczypospolitej Polskiej

I. Ar gu men ty, ja kie leg ³y u pod staw Wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne -

go z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2007 r., s¹ nam do sko na le zna ne i nie pod le ga j¹

dys ku sji. Nio s¹ ze so b¹ na to miast da le ko id¹ ce skut ki w po sta ci nie kon sty tu -

cyj no œci orze czeñ s¹ do wych wy da wa nych przez ase so rów. Tym sa mym

utrzy my wa nie po wy zna czo nym przez Try bu na³ okre sie in sty tu cji ase so ra

s¹ do we go ja ko tzw. sê dzie go na pró bê, nie ko rzy sta j¹ ce go z kon sty tu cyj ne go 

przy mio tu nie za wis ³o œci, sta ³o siê zbê d ne. Ase sor s¹ do wy mu si odejœæ z no -

men kla tu ry pol skie go s¹ do wni ctwa. Je dno czeœ nie mu si my wy pra co waæ wa -

riant sa tys fak cjo nu j¹ cy spo ³e czeñ stwo, pol skie s¹ do wni ctwo oraz sa mych

za in te re so wa nych. Sto wa rzy sze nie Pro ku ra to rów Rzeczypospolitej Polskiej

pro po nu je do koñ cze nie ap li ka cji przez obe c nych ap li kan tów z mo¿ li wo œci¹ 

uzy s ka nia no mi na cji na sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go na okres dwóch

lat bez up ra wnieñ orze cz ni czych – wy ro ko wa nia i roz strzy ga nia w przed -

mio cie are sztów tym cza so wych.

II. Opo wia da my siê za pro wa dze niem wspól ne go szko le nia  ap li kan -

tów prokuratorsko-s¹dowych przez Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów

Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry. U sz cze gó ³a wia j¹c na sz¹ pro po zy cjê, po stu lu -

je my wpro wa dze nie 4-letniego okre su szko le nia ap li kan tów na wspól nej ap -

li ka cji s¹dowo-prokuratorskiej oraz kon ty nua cjê prak ty ki za wo do wej

w cha rak te rze re fe ren da rza w s¹ dzie przez okres dwóch lat przed uzy s ka -

niem up ra wnieñ do no mi na cji na sta no wis ko sê dzie go gro dz kie go lub sê -

dzie go ds. po stê po wa nia przy go to waw cze go (œled cze go). Je œ li ta kon cep cja

oka ¿e siê nie real na i nie do za ak cep to wa nia z uwa gi na nie od po wie d ni¹ ter -

mi no lo giê, to pro po nu je my po zo sta nie przy do tych cza so wym na ze wni ctwie 

je dy nie z gra da cj¹ sta wek awan so wych – na wet z wpro wa dze niem ich w ta -

kiej ilo œci dla sê dziów i pro ku ra to rów, aby ich szczeb le ka rie ry w za le¿ no œci

od wie ku i do œwiad cze nia za wo do we go znaj do wa ³y od po wie d nie od zwier -

cied le nie w mo ty wa cji fi nan so wej.

Przy przy jê ciu wa rian tu pro po no wa ne go na ze wni ctwa op tu je my za

okreœ le niem wa run ków do uzy s ka nia no mi na cji na sta no wis ko sê dzie go:
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– przy naj mniej 5 lat pra cy na sa mo dziel nym sta no wis ku sê dzie go gro dz kie -

go (œled cze go), pod pro ku ra to ra, rad cy pra w ne go, ad wo ka ta, no ta riu sza

oraz osi¹g niê cie 35. ro ku ¿y cia w przy pad ku sê dziów s¹ du re jo no we go,

– przy naj mniej 10 lat pra cy i 40 lat ¿y cia w przy pad ku kan dy da ta na sta no -

wis ko sê dzie go s¹ du okrê go we go,

– wpro wa dze nie do dat ko wych ob wa ro wañ do ty czy okre su prak ty ki w za -

wo dzie sê dzie go w przy pad ku kan dy da tów na sta no wis ka sê dziów s¹ du

ape la cyj ne go i S¹ du Naj wy ¿ sze go,

– okreœ le nie gór nej gra ni cy wie ku kan dy da tów na sta no wis ka sê dziow skie:

· 50 lat – dla kan dy da ta do s¹ du re jo no we go

· 55 lat – dla kan dy da ta do s¹ du okrê go we go

· 60 lat – dla kan dy da ta do s¹ du ape la cyj ne go i Sa du Naj wy ¿ sze go,

– wy ³a nia nie sê dziów w dro dze kon kur sów,

– wpro wa dze nie iden ty cz nych za sad przy po wo ³y wa niu pro ku ra to rów,

– do ko ny wa nie na bo ru na sta no wis ka sê dziow skie i pro ku ra tor skie w okre -

sie prze j œcio wym spoœ ród pra wni ków spe³ nia j¹ cych przed sta wio ne kry te -

ria sta¿o wo-wie kowe.

III. Jesteœmy za ut wo rze niem przy naj mniej trzech sta ³ych oœ rod ków

kszta³ ce nia ap li kan tów. Zda je my so bie spra wê z nik ³ej re al no œci tej op cji,

zw³a sz cza w œwiet le na szych osta t nich kon tak tów z Kra jo wym Cen trum

Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, tym nie mniej za war liœ -

my ten po stu lat, gdy¿ nie w¹t pli wie w przy sz³o œci mo g¹ za is t nieæ do te go

sprzy ja j¹ ce wa run ki, wiêc w tros ce o przy bli ¿e nie ap li kan tom miejsc szko le -

nia po zo sta wia my tê kwe stiê ot war t¹. Wa¿ne jest te¿ za gwa ran to wa nie œrod -

ków fi nan so wych na po kry cie ca ³o kszta³ tu dzia ³al no œci szko le nio wej,

za pe wnie nie kad ry szko le nio wej oraz po wo ³y wa nie re fe ren da rzy s¹ do wych

przez mi ni stra spra wied li wo œci (od po wie d nio ase so rów pro ku ra tor skich

przez pro ku ra to ra ge ne ral ne go).

IV. Za is t nie nie przed sta wio nych wa run ków oraz spe³ nie nie wska za -

nych kry te riów ot wo rz¹ dro gê do kon cep cji sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka -

rie ry pra wni czej. Opo wia da my siê przy tym za po do b n¹ do sê dziow skiej

dro g¹ awan so w¹ dla pro ku ra to rów, co je dno czeœ nie bê dzie sta no wiæ punkt

wy jœcia do stwo rze nia kor pu su prokuratorsko-sêdziowskiego. Tym sa mym

op tu je my za do tych czas przy jê ty mi za sa da mi pa ra lel no œci wy na gro dzeñ

pro ku ra tor skich oraz sê dziow skich.

Wiceprezes Stowarzyszenia

Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

Edward Sza fra niec



Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych 
i Pro ku ra tu ry

Wspó³ pra ca Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr 
S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry z eu ro pej ski mi oœ rod ka mi 
szko le nio wy mi w Eu ro pie w ra mach za war tych po ro zu mieñ

Wspó³ pra ca Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych 

i Pro ku ra tu ry z eu ro pej ski mi oœ rod ka mi szko le nio wy mi w Eu ro pie, miê dzy

in ny mi z hi szpañ ski mi szko ³a mi kszta³ c¹ cy mi pro ku ra to rów, sê dziów oraz

urzê dni ków s¹ dów i pro ku ra tu ry w Mad ry cie i w Bar ce lo nie, ze szko ³a mi

fran cus ki mi – Éco le Na tio na le de la Ma gi stra tu re w Bo re daux i szko ³¹ urzê -

dni ków w Di jon, oraz z Eu ro pej sk¹ Aka de mi¹ Pra wa (ERA) w Tre wi rze, z Eu -

ro pej sk¹ Aka de mi¹ Pa ten to w¹ przy Eu ro pej skim Biu rze Pa ten to wym (EPO)

w Mo na chium, z Ukraiñ sk¹ Aka de mi¹ Sê dziow sk¹ w Ki jo wie, a tak ¿e z oœ -

rod ka mi szko le nio wy mi na S³o wa cji, Lit wie oraz w Chor wa cji w ra mach za -

war tych po ro zu mieñ obe jmu je:

· wy mia nê in for ma cji na te mat w³a s nej dzia ³al no œci szko le nio wej oraz

wspó³ pra cy miê dzy na ro do wej w tym za kre sie;

· or ga ni zo wa nie wspól nych szko leñ oraz in nych form do sko na le nia za wo -

do we go kadr je dno stek od po wie dzial nych za szko le nie;

· wy mia nê szko le nio w¹ kadr je dno stek wy mia ru spra wied li wo œci, w tym

wi zy ty stu dyj ne i sta ¿e za wo do we;

· udzia³ kadr je dno stek wy mia ru spra wied li wo œci w or ga ni zo wa nych przez ka -

¿ d¹ ze stron miê dzy na ro do wych kon fe ren cjach, se mi na riach i war szta tach.

Udzia³ Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr 
S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry w or ga ni za cjach 
miê dzy na ro do wych

Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry

od ma ja 2007 r.  jest g³ó wn¹ in sty tu cj¹ re pre zen tu j¹ c¹ Mi ni ster stwo Spra -
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wied li wo œci w Eu ro pej skiej Sie ci Szko le nia Kadr Wy mia ru Spra wied li wo œci

(Eu ro pean Ju di cial Trai ning Net work, EJTN). EJTN zrze sza in sty tu cje od po -

wie dzial ne za szko le nie kadr wy mia ru spra wied li wo œci na ob sza rze Unii Eu -

ro pej skiej. Ut wo rzo na 13 paŸ dzier ni ka 2000 r., jest miê dzy na ro do wym

sto wa rzy sze niem z sie dzi b¹ w Bruk se li.

W ra mach Eu ro pej skiej Sie ci Szko le nia Kadr Wy mia ru Spra wied li wo œci 

(EJTN) jest ró w nie¿ prowadzony pro gram wy mia ny sta ¿o wej sê dziów i pro -

ku ra to rów (Ex chan ge Pro gram me), któ ry umo¿ li wia po zna nie fun kcjo no wa -

nia wy mia ru spra wied li wo œci w in nych kra jach eu ro pej skich.

Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr Sa dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry

do ³¹ czy ³o do pro gra mu wy mia ny sê dziów i pro ku ra to rów EJTN w ma ju

2007 r. W re zul ta cie je sie ni¹ 2007 r. dwu ty go dnio we sta ¿e, m.in. we W³o -

szech, w Hi szpa nii, Esto nii, na £ot wie i w Niem czech, od by ³o dzie siê ciu sê -

dziów i dwóch pro ku ra to rów z Pol ski.

Omó wie nie mo de li kszta³ ce nia kadr 
wy mia ru spra wied li wo œci we Fran cji, Nie mczech, 
Hi szpa nii, Por tu ga lii i Ru mu nii

Dyrektor 

Kra jo wego Cen trum Szko le nia Kadr

S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry

Andrzej Leciak



Sto wa rzy sze nie Fair Play

Do ce lo wy sta tus pra w ny ase so rów s¹ do wych 
w pol skim sy s te mie wy mia ru spra wied li wo œci

1. Uwa gi wstêp ne 

Wy ro kiem z dnia z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2007 r. sygn. akt SK 7/06 Try -

bu na³ Kon sty tu cyj ny orzek³, i¿ art. 135 § 1 usta wy z dnia 27 lip ca 2001 r.

– Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych jest nie zgo d ny z art. 45 ust. 1 Kon -

sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Zgo d nie z po wo ³a nym prze pi sem usta wy mi ni ster spra wied li wo œci mo -

¿e, za zgo d¹ ko le gium s¹ du okrê go we go, po wie rzyæ ase so ro wi s¹ do we mu

pe³ nie nie czyn no œci sê dziow skich w s¹ dzie re jo no wym na czas okreœ lo ny,

nie prze kra cza j¹ cy czte rech lat. Mo¿ li we jest prze d³u ¿e nie te go okre su do

ukoñ cze nia przez ase so ra s¹ do we go 29 lat, a tak ¿e do cza su za koñ cze nia

po stê po wa nia, o któ rym mo wa w art. 58 § 4 –6.

Jak stwier dzo no w uza sa dnie niu orze cze nia TK: „Ar ty ku ³y 178 –181

Kon sty tu cji two rz¹ kon sty tu cyj ne gra ni ce sta tu su sê dzie go i prze wi du j¹ gwa -

ran cje m.in. nie za wis ³o œci, nie u su wal no œci oraz sta bi li za cji za wo do wej sê -

dzie go. Je dnak ¿e nie do ty czy to ase so rów. Je ¿e li za tem za ró wno sê dzio wie

(wy po sa ¿e ni w kon sty tu cyj ne gwa ran cje nie za wis ³o œci i nie za le¿ no œci), jak

i ase so rzy (gwa ran cji tych po zba wie ni) mie li by pe³ niæ w za kre sie orze ka nia

iden ty cz ne ro le i wy ko ny waæ iden ty cz ne za da nia, pod czas gdy atry bu tem

kon sty tu cyj ne go ujê cia pra wa do s¹ du jest sta tus ar bi tra w³a œci wy dla sta tu su

sê dzie go, to po wie rze nie ase so rom orze ka nia na ró w ni z sê dzia mi – by ³o by

nie kon sty tu cyj ne.”

„Try bu na³ Kon sty tu cyj ny, wy jaœ nia j¹c zna cze nie po jê cia nie za le¿ ne go

s¹ du, przy po mi na³, ¿e «nie za le¿ noœæ s¹ dów za k³a da przede wszy s t kim od -

dzie le nie or ga ni za cyj ne i fun kcjo nal ne s¹ do wni ctwa od or ga nów in nych

w³adz, tak aby za pe wniæ s¹ dom pe³ n¹ sa mo dziel noœæ w za kre sie roz poz na -

wa nia spraw i orze ka nia». Z ko lei nie za wis ³oœæ po le ga na tym, ¿e «sê dzia

dzia ³a wy ³¹ cz nie w opar ciu o pra wo, zgo d nie ze swoim su mie niem i we wnê -
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trz nym prze ko na niem» (wy ro ki: z 14 kwiet nia 1999 r., sygn. K. 8/99, OTK

ZU 3/1999, poz. 41, s. 255 i z 27 sty cz nia 1999 r., sygn. K. 1/98, OTK ZU nr

1/1999, poz. 3, s. 40); «(...) nie za wis ³oœæ obe jmu je sze reg ele men tów: 1) bez -

stron noœæ w sto sun ku do ucze stni ków po stê po wa nia, 2) nie za le¿ noœæ wo bec

or ga nów (in sty tu cji) po za s¹ do wych, 3) sa mo dziel noœæ sê dzie go wo bec

w³adz i in nych or ga nów s¹ do wych, 4) nie za le¿ noœæ od wp³y wu czyn ni ków

po li ty cz nych, zw³a sz cza par tii po li ty cz nych, 5) we wnê trz na nie za le¿ noœæ

sê dzie go. (...)» (...) Nie za wis ³y s¹d two rz¹ oso by, któ rym pra wo na da je ce chê 

nie za wis ³o œci, i to nie tyl ko wer bal nie de kla ru j¹c is t nie nie tej ce chy, lecz

kszta³ tu j¹c tak sy s tem uwa run ko wañ dzia ³a nia sê dziów, aby tê nie za wis ³oœæ

re al nie, efek ty wnie za gwa ran to waæ.”

2. Dy cho to mi cz ny sta tus ase so rów na grun cie usta wy – Pra wo o ustro ju

s¹ dów po wsze chnych

W myœl art. 2 § 1 ustawy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych, za da -

nia z za kre su wy mia ru spra wied li wo œci wy ko nu j¹ sê dzio wie. Z ko lei za da nia 

z za kre su ochro ny pra w nej w s¹ dach wy ko nu j¹ tak ¿e re fe ren da rze s¹ do wi

(art. 2 § 2). Usta wa w art. 135 § 1 upo wa¿ nia po nad to mi ni stra spra wied li wo -

œci do po wie rze nia ase so ro wi pe³ nie nia czyn no œci sê dziow skich w s¹ dzie re -

jo no wym. Wo bec po wy ¿ sze go mo¿ na wska zaæ dwie gru py ase so rów

s¹ do wych:

1) tych, któ rym po wie rzo no pe³ nie nie fun kcji sê dziow skich w s¹ dzie re jo no -

wym;

2) tych, któ rzy z mo cy usta wy s¹ upo wa¿ nie ni do wy ko ny wa nia czyn no œci

re fe ren da rza s¹ do we go.

3. Nie kon sty tu cyj noœæ prze pi sów do ty cz¹ cych po wie rze nia ase so rom czyn -

no œci sê dziow skich (ana li za fun kcjo nal na)

Try bu na³ Kon sty tu cyj ny wska za³ na na stê pu j¹ ce kwe stie od noœ nie do

nie kon sty tu cyj no œci za skar ¿o nych prze pi sów (w tym art. 135 § 1 u.s.p.)

zwi¹ za nych  z po zy cj¹ ustro jo w¹ ase so ra w kon tek œ cie po wie rze nia mu

czyn no œci sê dziow skich (cyt. frag men ty tez uza sa dnie nia orze cze nia TK):

a. „Pro blem nie za le¿ no œci od Mi ni stra Spra wied li wo œci wi dzieæ na le ¿y

przez pryz mat po wo ³y wa nia, po wie rza nia pe³ nie nia fun kcji sê dziow skich 

oraz od wo ³y wa nia ase so ra. Je œ li cho dzi o po wo ³y wa nie, a w szcze gól no -

œci po wie rza nie pe³ nie nia czyn no œci sê dziow skich, to usta wa nie pre cy -

zu je do k³a dnie ram cza so wych, w ja kich to po wo ³a nie ma siê re a li zo waæ.

(...) Mo¿ na tu wska zaæ, i¿ pró bu j¹c bli ¿ej okreœ liæ pe wien mi ni mal ny

okres, któ ry da wa³ by po czu cie sta bi li za cji za wo do wej, Eu ro pej ski Try bu -
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na³ Praw Cz³o wie ka uz na³ 3 la ta za wy star cza j¹ ce (wy rok ETPC z 28 czer -

wca 1984 r. w spra wie Cam pbell i Fell prze ciw ko Zje dno czo ne mu

Kró le stwu, sygn. 7819/77, 7878/77 oraz wy rok ETPC (pe³ ny sk³ad) z 22 paŸ -

dzier ni ka 1984 r. w spra wie Sra mek prze ciw ko Au strii, sygn. 8790/79). Re gu -

la cja sta tu su ase so ra ta kich gwa ran cji nie za wie ra, po nie wa¿ nie ma

mi ni mal ne go okre su, na któ ry za tru dnia siê tê oso bê, ani mi ni mal ne go okre su 

po wie rze nia jej fun kcji sê dziow skich. Jest to z pe w no œci¹ sy tua cja, któ ra bu -

dzi da le ko id¹ ce za strze ¿e nia co do zgo d no œci z za sa d¹ nie za wis ³o œci. Sy tua -

cja wy gl¹ da ³a by z te go pun ktu wi dze nia w spo sób je dno zna cz ny, gdy by

w sa mej usta wie okreœ lo ny by³ wprost okres ase su ry i okres, na któ ry na stê pu -

je po wie rze nie pe³ nie nia fun kcji sê dziow skiej.”;

b. „Obo wi¹ zu j¹ ca re gu la cja, za k³a da j¹ ca swo bo dê mi ni stra i ko le gium s¹ du

okrê go we go, przy naj mniej je œ li cho dzi o «pier wsze» po wie rze nie czyn -

no œci (przy prze d³u ¿e niu sy tua cja wy gl¹ da ina czej), oz na cza prze to je -

dno stron ne uza le¿ nie nie sta tu su za wo do we go ase so ra od tych or ga nów.”

Sê dzio wie – w myœl art. 179 Kon sty tu cji RP – po wo ³y wa ni s¹ na sta no wis -

ko w szcze gól ny spo sób przez pre zy den ta, na wnio sek Kra jo wej Ra dy

S¹ do wni ctwa, na czas nie o zna czo ny. Sto su nek pra cy ase so ra s¹ do we go –

w œwiet le art. 134 § 1 usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych –

na wi¹ zu je siê zaœ na wnio sek oso by za in te re so wa nej na czas okreœ lo ny,

na pod sta wie mia no wa nia przez mi ni stra spra wied li wo œci;

c. „(...) pro ce du ra po wie rza nia ase so rom pe³ nie nia czyn no œci sê dziow skich

nie pod le ga ¿a dnej kon tro li ze stro ny Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa”, któ ra

„stoi na stra ¿y nie za le¿ no œci s¹ dów i nie za wis ³o œci sê dziów, to bio r¹c pod 

uwa gê treœæ art. 179 Kon sty tu cji, mo¿ na stwier dziæ, i¿ w œwiet le Kon sty tu -

cji ce lem udzia ³u KRS w pro ce du rze po wo ³y wa nia sê dziów jest w³a œ nie

ana li za, czy kan dy dat przed sta wio ny Ra dzie nie bu dzi za strze ¿eñ z pun -

ktu wi dze nia prze strze ga nia w przy sz³ym pe³ nie niu fun kcji sê dzie go za sa -

dy nie za wis ³o œci sê dziow skiej.”;

d. „Naj wa¿ niej szym je dnak ar gu men tem prze ma wia j¹ cym za nie zgo d no -

œci¹ z Kon sty tu cj¹ po wie rze nia ase so ro wi wy ko ny wa nia czyn no œci sê -

dziow skich jest do pu sz czal noœæ je go od wo ³a nia i to ró w nie¿ w okre sie

tzw. wo tum.” (art. 134 § 5 u.s.p.) „Na wet je ¿e li przy j¹æ kon sty tu cyj n¹ do -

pu sz czal noœæ in sty tu cji tym cza so we go po wie rze nia mu pe³ nie nia tych

czyn no œci w okreœ lo nych przez usta wê gra ni cach rze czo wych i cza so -

wych, to ele men tar ny wy miar za sa dy nie za wis ³o œci, od któ rej nie mo¿ na

ró w nie¿ w tym wy pad ku od st¹ piæ, wy ma ga, aby wów czas, ase sor móg³

byæ od wo ³a ny ze sta no wis ka wy ³¹ cz nie w ta kich wy pad kach jak sê dzio -

wie al bo na wet tyl ko w nie któ rych z nich. Obo wi¹ zu j¹ ca re gu la cja nie za -
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wie ra po pier wsze za strze ¿e nia, i¿ zwol nie nie ase so ra (przy naj mniej

ta kie go, któ re mu po wie rzo no pe³ nie nie czyn no œci sê dziow skich) mo¿ li -

we jest tyl ko na za sa dzie wy j¹t ku od re gu ³y. Po dru gie, w usta wie nie ma

do k³a dnie okreœ lo nych oko li cz no œci fak ty cz nych sta no wi¹ cych uza sa -

dnie nie od wo ³a nia z fun kcji. Po trze cie, o zwol nie niu de cy du je nie s¹d,

ale Mi ni ster Spra wied li wo œci. To zna czy, ¿e nie za le¿ nie od te go, czy

zwol nie nie z fun kcji ase so ra pod le ga kon tro li s¹ do wej, nie s¹ spe³ nio ne is -

tot ne wa run ki nie za le¿ no œci od or ga nów po za s¹ do wych wy ni ka j¹ ce z art. 

180 ust. 1 Kon sty tu cji. Ko nie cz noœæ zgo dy ko le gium s¹ du okrê go we go nie 

sta no wi tu taj oko li cz no œci is tot nej, po nie wa¿ nie jest to s¹d, ale or gan ad -

mi ni stra cji s¹ do wej, a roz strzyg niê cie to (zgo da) ma ró w nie¿ cha rak ter

«uz na nio wy», sko ro nie ma pre cy zyj nych norm pra w nych, któ re wska zy -

wa ³y, czy zwol nie nie jest w da nej sy tua cji uza sa dnio ne, czy nie. Tak wiêc

nie ma ¿a dnych gwa ran cji ma te rial nop ra wnych i do sta te cz nych gwa ran -

cji pro ce du ral nych, któ re wska zy wa ³y by, i¿ wy klu czo ne jest zwol nie nie

ase so ra z uwa gi na treœæ wy da wa nych przez nie go orze czeñ. Z dru giej

stro ny mo¿ li wa jest ró w nie¿ sy tua cja, gdy oso ba, co do któ rej wy stê pu j¹

uza sa dnio ne za strze ¿e nia (przede wszy s t kim w po sta ci oce ny przez s¹ dy

wy ¿ szej in stan cji zgo d no œci z pra wem wy da nych przez ni¹ orze czeñ), nie 

zo sta nie zwol nio na ze wzglê du na sta no wis ko Mi ni stra Spra wied li wo œci,

któ ry je dnak bê dzie uwa ¿a³, i¿ dzia ³a ³a pra wid ³o wo, my li³ siê na to miast

s¹d wy ¿ szej in stan cji.”;

e. „Ase sor s¹ do wy jest za le¿ ny od ko le gium s¹ du okrê go we go nie tyl ko

przez to, ¿e ko le gium udzie la zgo dy na po wie rze nie mu czyn no œci sê -

dziow skich oraz ewen tual nej zgo dy na je go zwol nie nie. Za le¿ noœæ ta wy -

ra ¿a siê ró w nie¿ w tym, ¿e ko le gium s¹ du okrê go we go przed sta wia

zgro ma dze niu ogól ne mu sê dziów okrê gu swo j¹ opi niê o kan dy da tach na

sta no wis ka sê dziow skie (art. 31 § 1 pkt 2 pra wa o ustro ju s¹ dów po wsze -

chnych), w tym ró w nie¿ o pra cu j¹ cym w okrê gu s¹ do wym ase so rze. Ca ³o -

kszta³t tych roz wi¹ zañ (me cha nizm wy two rzo ny przez prze pi sy

re gu lu j¹ ce w roz wa ¿a nym za kre sie sta tus ase so ra) rodzi w¹t pli wo œci co

do mo¿ li wo œci za cho wa nia przez ase so ra we wnê trz nej nie za wis ³o œci.”;

f. „(...) do ko nu j¹c wy k³a dni prze pi sów pra wa o ustro ju s¹ dów po wsze -

chnych w zgo dzie z Kon sty tu cj¹, na le ¿y przy j¹æ, ¿e w sto sun ku do ase so -

ra nie obo wi¹ zu je za kaz przy na le¿ no œci do par tii po li ty cz nych, bo

ode s³a nie za war te w art. 136 § 2 do ty czy tyl ko norm ran gi usta wo wej.

Tym sa mym w sto sun ku do ase so ra brak ró w nie¿ te go wy ma ga nia,

zwi¹ za ne go z za sa d¹ nie za wis ³o œci sê dziow skiej. Jest to ar gu ment, któ ry

z prak ty cz ne go pun ktu wi dze nia nie ma mo ¿e naj is tot niej sze go zna cze -

45



nia, ale w po ³¹ cze niu z wcze œ niej szy mi stwier dze nia mi ut wier dza w prze -

ko na niu o nie kon sty tu cyj no œci roz wi¹ zañ przy jê tych w art. 135 § 1 pra wa

o ustro ju s¹ dów po wsze chnych.” „Ochro na we wnê trz nej nie za wis ³o œci

ar bi tra ase so ra przed wp³y wem ze wnê trz nym, w tym po li ty cz nym, jest

szcze gól nie trud na, gdy – tak jak w wy pad ku ase so rów – wp³yw na ka rie rê

i awans za wo do wy ma Mi ni ster Spra wied li wo œci, a wiêc pod miot za li cza -

ny do eg ze ku ty wy i ob sa dza ny w wy ni ku klu cza po li ty cz ne go.”;

g. socjologiczno-prawna stro na pro ble mu – „Wa¿ ny jest w tym kon tek œ cie

spo ³e cz ny od biór pe w nych re gu la cji i za cho wañ. Spra wied li woœæ po win -

na byæ wy mie rza na w spo sób, któ ry usu wa po ten cjal ne za strze ¿e nia

ucze stni ków po stê po wa nia co do bez stron no œci i nie za wis ³o œci sk³a du

orze ka j¹ ce go, choæ by na wet w kon kret nym wy pad ku by ³y one nie u za sa -

dnio ne, ale spra wia ³y ró w nie¿ dla po stron nych wra ¿e nie uza sa dnio nych

lub czê œ cio wo uza sa dnio nych.”;

h. uwa run ko wa nia hi sto ry cz ne – ase so rzy w II RP „mog li ucze stni czyæ w wy -

ko ny wa niu czyn no œci s¹ do wych nie o rze cz ni czych, i tyl ko z mo cy po wie -

rze nia im tych fun kcji przez pre ze sów s¹ dów.” Obe c na kon sty tu cja,

w sen sie ustro jo wym tej gru py za wo do wej, wpi su je siê w za sa dy Kon sty -

tu cji Mar co wej, prze wi du j¹ cej ta ki w³a œ ni mo del ase su ry.

Try bu na³ Kon sty tu cyj ny nie uz na³ za nie kon sty tu cyj ne na stê pu -

j¹ cych za ga dnieñ zwi¹ za nych z pe³ nie niem czyn no œci orze cz ni czych

przez ase so rów (cyt. frag men ty tez uza sa dnie nia orze cze nia TK):

i. „kwe stia wy na gro dze nia ase so rów (...) nie wy da je siê kon sty tu cyj nie zna -

cz¹ ca, bo (...) nie gwa ran tu je ró w ne go upo sa ¿e nia za sa dni cze go sê dziów

s¹ dów od po wie d nich ty pów. Mo ¿e to byæ co naj wy ¿ ej za sa da ran gi usta -

wo wej.”;

j. kwe stia sê dziów kon sul tan tów w œwiet le art. 135 § 5 i 6  u.s.p. od no si siê

do sfe ry me to dy cz nej,  a nie me ry to ry cz nej pra cy orze cz ni czej ase so rów,

nie wp³y wa na ich nie za wis ³oœæ;

k. kwe stia de le ga cji ase so rów – „Ase so rzy mo g¹ byæ de le go wa ni do in ne go

s¹ du je dy nie na pod sta wie (...) zgo dy ko le gium s¹ du okrê go we go, mo ¿e

de le go waæ ase so ra do pe³ nie nia obo wi¹z ków sê dzie go na ob sza rze w³a -

œci wo œci te go sa me go s¹ du okrê go we go, je dnak ¿e na czas nie d³u¿ szy ni¿

mie si¹c w ci¹ gu ro ku.” W œwiet le art. 77 § 6 je ¿e li de le go wa nie na stê pu je

do in nej miej sco wo œci ni¿ miej sco woœæ, w któ rej znaj du je siê miej sce

s³u¿ bo we ase so ra, nie bê d¹ cej miej scem je go sta ³e go za mie sz ka nia, ase so -

ro wi de le go wa ne mu przy s³u gu je pra wo do nie od p³at ne go za kwa te ro wa -

nia, w wa run kach od po wia da j¹ cych go d no œci urzê du, al bo zwrot

ko sz tów za mie sz ka nia w miej scu de le go wa nia oraz œwiad cze nia do dat -

46



ko we, re kom pen su j¹ ce nie do go dno œci wy ni ka j¹ ce z de le go wa nia po za

sta ³e miej sce s³u¿ bo we.”

4. Ce lo woœæ is t nie nia ase su ry w kszta³ cie pro po no wa nym przez prze pi sy

usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych w kon tek œ cie dy cho to no -

mi cz no œci ustro jo wej te go za wo du (vi de pkt 2) w po wi¹ za niu z te za mi

orze cze nia TK od noœ nie nie kon sty tu cyj no œci prze pi sów do ty cz¹ cych po -

wie rze nia ase so rom czyn no œci sê dziow skich (vi de pkt 3)

Zwa ¿yæ na le ¿y, ¿e Try bu na³ Kon sty tu cyj ny wprost nie za kwe stio no wa³

mo¿ li wo œci pe³ nie nia czyn no œci orze cz ni czych przez ase so rów s¹ do wych.

„Orze ka j¹c o nie kon sty tu cyj no œci art. 135 pra wa o ustro ju s¹ dów po wsze -

chnych, Try bu na³ Kon sty tu cyj ny nie wy klu czy³ mo¿ li wo œci is t nie nia in sty tu -

cji ase so rów. Za kwe stio no wa³ na to miast jej nor ma ty wny kszta³t, ma j¹c na

uwa dze oko li cz noœæ po wie rza nia (przez mi ni stra spra wied li wo œci, a wiêc

przed sta wi cie la eg ze ku ty wy) ase so rom orze ka nia, tj. wy ko ny wa nia kon sty -

tu cyj nej fun kcji wy mia ru spra wied li wo œci, bez nie zbê d nych tak ¿e kon sty tu -

cyj nie gwa ran cji nie za wis ³o œci i nie za le¿ no œci, któ ry mi cie sz¹ siê sê dzio wie.

Nie na le ¿y tak ¿e ro zu mieæ orze cze nia Try bu na ³u ja ko wy klu cze nia co do

za sa dy mo¿ li wo œci do pu sz cze nia do orze ka nia osób in nych ni¿ sê dzio wie

w zna cze niu kon sty tu cyj nym”. Je dna ko wo¿ ob wa ro wa³ is t nie nie tej in sty tu -

cji wie lo ma prze s³an ka mi, o któ rych wspo mnia no w pkt 2. Spe³ nie nie tych

prze s³a nek (ku mu la ty wnie) wy ma ga ³o by do ko na nia is tot nych zmian le gis la -

cyj nych za ró wno na po zio mie usta wo wym, jak i w kon sty tu cji (któ re z uwa gi 

na wie lo a spek to w¹ ska lê  oraz z³o ¿o noœæ pro ble mu i tak z pe w no œci¹ by ³y by

kwe stio no wa ne).

Sta wia to pod zna kiem za py ta nia sens fun kcjo no wa nia ase so rów ja ko

orze cz ni ków w kon tek œ cie ustro jo wym (za wo do wym). Je dno czeœ nie, z uwa -

gi na brzmie nie prze pi su art. 135 § 3 u.s.p. („Ase sor s¹ do wy, któ re mu nie po -

wie rzo no pe³ nie nia czyn no œci sê dziow skich, jest upo wa¿ nio ny do

wy ko ny wa nia czyn no œci re fe ren da rza s¹ do we go”), wo bec fun kcjo no wa nia

in sty tu cji re fe ren da rzy s¹ do wych (ma j¹ cych swo je kom plek so we od bi cie

w prze pi sach u.s.p.), tak ¿e ra tio le gis is t nie nia ase so rów s¹ do wych nie po sia -

da j¹ cych wo tum bu dzi w¹t pli wo œci, by ³o by to bo wiem zbê d ne dub lo wa nie

fun kcji nie o rze cz ni czych. W tym za kre sie obo wi¹z ki ase so rów nie o rze cz ni -

ków mog ³y by byæ wy ko ny wa ne przez re fe ren da rzy s¹ do wych lub asy sten -

tów sê dziów.
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5. Ko nie cz noœæ wpro wa dze nia roz wi¹ zañ le gis la cyj nych prze wi du j¹ cych

ut wo rze nie do dat ko we go sta no wis ka „sê dzie go gro dz kie go” art. 55 § 2

u.s.p. ja ko al ter na ty wy dla fun kcji ase so ra pe³ ni¹ ce go czyn no œci orze -

cz ni cze (co do za sa dy zga dza my siê z mo de lem wy ni ka j¹ cym ze sta no -

wis ka Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa).

A. Prak ty cz ne wa lo ry ta kie go roz wi¹ za nia to:

1. Nie za le¿ noœæ sta tu su za wo do we go od w³a dzy wy ko naw czej (mi ni stra

spra wied li wo œci) oraz Ko le gium S¹ du Okrê go we go (vi de pkt 3 lit. a i b,

e); sê dzio wie gro dzcy by li by po wo ³y wa ni do pe³ nie nia urzê du na sta -

no wis ku sê dziow skim przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej, na

wnio sek Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa (art. 55 § 1 u.s.p.). Na mar gi ne sie

na le ¿y za zna czyæ, i¿ ten prze pis po wi nien byæ zmie nio ny w ta ki spo -

sób, by de cyz ja o po wo ³a niu przez pre zy den ta nie by ³a de cyz j¹ uz na -

nio w¹, tj. pre zy dent zwi¹ za ny by³ by wnios kiem KRS i nie móg³ by

od mó wiæ pod pi sa nia ak tu po wo ³a nia);

2. Za pe wnie nie w³a œci wej kon sty tu cyj nej ro li Kra jo wej Ra dy S¹ do wni -

ctwa ja ko stra¿ ni ka nie za wis ³o œci sê dziow skiej w ak cie po wo ³a nia na

sta no wis ko sê dzie go (vi de pkt 3 lit. c);

3. Po wo ³a nie na czas nie o kreœ lo ny ja ko czyn ni k sta no wi¹ cy rê ko jmiê nie -

za wis ³o œci sê dziow skiej i po czu cia sta bi li za cji za wo do wej, tak ¿e w kon -

tek œ cie prze s³a nek od wo ³a nia ze sta no wis ka (vi de pkt 3 lit. a, b i d);

4. Je dno zna cz ny za kaz an ga ¿o wa nia siê w dzia ³al noœæ po li ty cz n¹ oraz

unie za le¿ nie nie siê od czyn ni ka po li ty cz ne go, ja kim jest mi ni ster spra -

wied li wo œci (vi de  pkt 3 lit. f);

5. W³a œci wy od biór spo ³e cz ny (brak za strze ¿eñ ucze stni ków po stê po wa -

nia co do bez stron no œci i nie za wis ³o œci sk³a du orze ka j¹ ce go) z uwa gi

na fakt, ¿e za wsze czyn no œci orze cz ni cze spra wo wa³ by sê dzia, nie zaœ

sê dzia lub/i ase sor (vi de pkt 3 lit. g);

6. Za doœæ u czy nie nie tra dy cji ustro jo wej wy ni ka j¹ cej z hi sto ry cz nych roz -

wi¹ zañ le gis la cyj nych, du cha pra wa (vi de pkt 3 lit. h);

7. Mo¿ li woœæ do ko na nia zmian le gis la cyj nych bez zmia ny Kon sty tu cji

RP; Kon sty tu cja sta no wi o sê dziach „w ogól no œci”, bez wska zy wa nia

sta no wisk czy szczeb li, prze wi du j¹c wy ko ny wa nie przez nich czyn no -

œci orze cz ni czych m.in. w s¹ dach po wsze chnych art. 175, art. 177,

art. 178. Sta tus sê dzie go gro dz kie go móg³ by wiêc byæ ure gu lo wa ny

w dro dze usta wo daw stwa zwyk ³e go;

8. Zró w na nie za rob ków osób orze ka j¹ cych na tym sa mym szczeb lu,

w tym sa mym s¹ dzie; do tych czas za rob ki sê dzie go s¹ du re jo no we go 

by ³y o oko³o je d n¹ czwar t¹ wy ¿ sze ni¿ ase so ra pe³ ni¹ ce go czyn no -
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œci sê dziow skie mi mo iden ty cz ne go za kre su obo wi¹z ków (vi de pkt 3 

lit. i).

War to w tym miej scu wska zaæ frag ment te zy z po wo ³a ne go wcze œ niej

orze cze nia TK; „Na le ¿y tu po nad to pod kreœ liæ, ¿e – je œ li cho dzi o sta tus sê -

dziów i wy ma ga nie nie za wis ³o œci – kon sty tu cja je dno li cie trak tu je wszy s t -

kich sê dziów i wszy s t kie s¹ dy. Kon sty tu cja nie da je ¿a dnych pod staw do

stwier dze nia, ¿e z uwa gi na to, i¿ okreœ lo ne s¹ dy roz pa tru j¹ spra wy o „mniej -

szym zna cze niu” ni¿ s¹ dy wy ¿ sze go szczeb la, mo¿ na ob ni ¿yæ w nich stan -

dar dy wska za ne w art. 45 ust. 1 kon sty tu cji. Stan dar dy te obe jmu j¹

w ró w nym stop niu s¹ dy wszy s t kich szczeb li i wszy s t kich in stan cji”.

Sta tus ustro jo wy i za wo do wy sê dzie go gro dz kie go:

1. Na sta no wis ko sê dzie go gro dz kie go mog ³y by byæ po wo ³y wa ne (na

czas nie o zna czo ny) oso by, któ re ukoñ czy ³y 27 lat (pro jekt KRS), co jest

sko re lo wa ne z wie kiem (po uw zglê dnie niu eta pów wy kszta³ ce nia

– stu diów pra wni czych, i prak ty ki – ap li ka cji s¹ dowej lub pro ku ra tor -

skiej); po zo sta ³e prze s³an ki po zo sta wa ³y by nie zmien ne w kon tek œ cie

brzmie nia art. 61 § 1 pkt 1 –4 i 6 oraz § 2 –4  u.s.p.;

2. Za kres kog ni cji sê dziów gro dz kich obe jmo wa³ by spra wy po zo sta j¹ ce

w za kre sie w³a œci wo œci rze czo wej s¹ dów gro dz kich (art. 13 § 2 u.s.p.),

tj. roz poz na wa nie spraw: o wy kro cze nia w pier wszej in stan cji, o wy -

kro cze nia skar bo we oraz o prze stêp stwa skar bo we, z wy j¹t kiem spraw

pod le ga j¹ cych roz poz na niu w po stê po wa niu zwy czaj nym, o prze -

stêp stwa œci ga ne z os kar ¿e nia pry wat ne go, prze stêp stwa pod le ga j¹ ce

roz poz na wa niu w po stê po wa niu przy spie szo nym, o po zo sta ³e prze -

stêp stwa pod le ga j¹ ce roz poz na niu w po stê po wa niu up ro sz czo nym,

cy wil nych pod le ga j¹ cych roz poz na niu w po stê po wa niu up ro sz czo -

nym oraz do ty cz¹ cych de po zy tów s¹ do wych i prze pad ku rze czy.

Z uwa gi na wa gê roz poz na wa nych spraw, sta no wis ko sê dzie go gro dz -

kie go sta no wi ³o by po cz¹ tek dro gi za wo do wej sê dzie go, mi ni ma li zu j¹c 

skut ki ewen tual nych uchy bieñ pro ce so wych, i tak we ry fi ko wa nych

w to ku in stan cji. War tym roz wa ¿e nia by ³o by po zo sta wie nie sê dzie go

kon sul tan ta ja ko me to dy cz ne go pa tro na przez pier wszy rok orze ka nia

– TK nie za kwe stio no wa³ kon sty tu cyj no œci te go roz wi¹ za nia z pun ktu

wi dze nia nie za wis ³o œci sê dziow skiej (vi de pkt 3 lit. j);

3. Ko lej nym eta pem ka rie ry sê dziow skiej by ³o by sta no wis ko sê dzie go

s¹ du re jo no we go, o któ re mo¿ na by ³o by siê ubie gaæ, ma j¹c 4-let ni sta¿

pra cy na sta no wis ku sê dzie go s¹ du gro dz kie go; w tym za kre sie od po -

wie d nie za sto so wa nie – po zno we li zo wa niu je go brzmie nia – zna laz -

³by art. 63 u.s.p., usta la j¹ cy prze s³an ki ubie ga nia siê o sta no wis ko
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sê dzie go s¹ du okrê go we go; wy d³u ¿o na by ³a by dro ga awan su za wo do -

we go sê dziów o szcze bel (sta no wis ko) sê dzie go s¹ du gro dz kie go.

B. Prze kszta³ ce nie sta tu su ase so rów s¹ do wych wy ko nu j¹ cych czyn no œci

orze cz ni cze zwi¹ za ne z we jœciem w ¿y cie no wych roz wi¹ zañ le gis la cyj -

nych:

1. Ase so rzy, któ rzy w dniu we jœcia w ¿y cie usta wy pe³ ni li czyn no œci sê -

dziow skie (bez wzglê du na okres ich pe³ nie nia lub przy jmu j¹c np.

okres je d ne go ro ku) ex le ge uzy s ka li by sta tus sê dzie go gro dz kie go, zaœ

do tych cza so wy czas ase su ry (ale je dy nie w ra mach po wie rze nia czyn -

no œci sê dziow skich) by³ by bra ny pod uwa gê przy 4-letnim okre sie nie -

zbê d nym do uzy s ka nia sta no wis ka sê dzie go s¹ du re jo no we go;

2. Is t nia ³a by mo¿ li woœæ de le go wa nia sê dzie go gro dz kie go (g³ó wnie cho -

dzi o by ³ych ase so rów wy ko nu j¹ cych czyn no œci sê dziow skie) do s¹ du

re jo no we go (art. 77 § 1 pkt 1 i § 4 u.s.p.), co umo¿ li wia ³o by ci¹g ³oœæ

pra cy orze cz ni czej. Ma to is tot ne zna cze nie zw³a sz cza w spra wach

kar nych oraz ogra ni czy ³o by ko nie cz noœæ ro ta cji zwi¹ za nej z orze ka -

niem w ra mach przy zna nych kom pe ten cji i zgo d nie z w³a œci wo œci¹

rze czo w¹ (np. ase sor s¹ du re jo no we go ja ko sê dzia gro dz ki by³ by de le -

go wa ny do s¹ du re jo no we go, co de fa cto po zwo li³ by mu orze kaæ

w wy dzia ³ach s¹ du re jo no we go, je œ li za jmo wa³ tam po prze d nie sta no -

wis ko s³u¿ bo we);

3. Ase so rzy nie pe³ ni¹ cy czyn no œci sê dziow skich w dniu we jœcia w ¿y cie

usta wy ex le ge uzy s ka li by sta tus re fe ren da rza s¹ do we go.

C. Za ga dnie nie ase so rów pro ku ra tor skich (syg na li za cja pro ble mu)

Mi mo ¿e oma wia ne za ga dnie nie nie do ty czy ase so rów pro ku ra tor -

skich, na le ¿y za syg na li zo waæ ko nie cz noœæ sto so wnych zmian le gis la cyj -

nych zwi¹ za nych z uzy s ka niem przez tê gru pê za wo do w¹ wiê k szej

nie za le¿ no œci w ra mach je dno stek or ga ni za cyj nych pro ku ra tu ry (uzy s ka nie

sta tu su, przy za cho wa niu uwa run ko wañ ustro jo wych i za wo do wych fun -

kcjo no wa nia pro ku ra tu ry, na kszta³t sê dziów gro dz kich).

W po wy ¿ szych za ³o ¿e niach przy bli ¿o no je dy nie pe wien mo del roz -

wi¹ zañ ustro jo wych (za wo do wych), szcze gó ³o we ure gu lo wa nia wy ma ga j¹

na to miast g³êb szej ana li zy i do ko na nia sto so wnych prac le gis la cyj nych.
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Kie run ki zmian ak tu al ne go sta nu pra w ne go do ty cz¹ ce go 
spo so bu kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar 
spra wied li wo œci, tak aby z je d nej stro ny – za gwa ran to waæ 
wy so ki po ziom kadr  wy mia ru spra wied li wo œci, 
a z dru giej stro ny – spra w ne orze ka nie przez s¹ dy

Za punkt wy jœcia do tych roz wa ¿añ chcia³ bym po sta wiæ nie tyl ko obo -

wi¹ zu j¹ cy stan pra w ny w tej ma te rii, ale ró w nie¿ pro po zy cje Mi ni ster stwa

Spra wied li wo œci, któ re od d³u¿ sze go cza su sta no wi¹ przed miot roz wa ¿añ

i pub li cz nej de ba ty w tym za kre sie.

Od no sz¹c siê do przed sta wio ne go przez Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci 

mo de lu ap li ka cji s¹ do wej, zgo d nie z któ rym eg za mi no wa ny ap li kant I stop -

nia bê dzie móg³ siê sta raæ o etat re fe ren da rza s¹ do we go lub etat asy sten ta sê -

dzie go, zaœ ap li kant II stop nia po zda nym eg za mi nie sê dziow skim bê dzie

mu sia³ od byæ pó³ to ra ro cz ny sta¿ ja ko re fe ren darz s¹ do wy lub asy stent sê -

dzie go, pro po nu je my roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wpro wa dze nia na stê pu j¹ cej

œcie¿ ki roz wo ju ka rie ry pra wni ków s¹ do wych.

1. Po cz¹t kiem ka rie ry m³o de go pra wni ka s¹ do we go i pro ku ra tor skie go

po wi nien byæ etat asy sten ta sê dzie go, naj le piej aby by³ on po ³¹ czo ny je dno -

czeœ nie z mo¿ li wo œci¹ od by wa nia ap li ka cji s¹ do wej.

Sko ro w obe c nym kszta³ cie in sty tu cji asy sten ta sê dzie go kan dy da ci do

te go za wo du re kru tu j¹ siê spoœ ród ab sol wen tów wy dzia ³ów pra wa, zda niem

Sto wa rzy sze nia Fair Play, nic nie stoi na prze szko dzie, aby ci lu dzie mog li

po g³ê biaæ swo j¹ wie dzê teo re ty cz n¹ w opar ciu o ap li ka cjê, któ ra je dno czeœ -

nie stwa rza ³a by im re al n¹ szan sê na awans za wo do wy.

Z dru giej stro ny, zwra ca uwa gê mar no tra wie nie si³ i zna cz nych œrod -

ków przez pañ stwo, któ re – kszta³ c¹c ap li kan tów – ze zwa la na wy ko rzy sty -

wa nie ich wie dzy do czê sto bar dzo pro stych czyn no œci se kre tar skich (pro -

to ko ³o wa nie roz praw), gdy w tym sa mym cza sie ich ko le dzy na

ko mer cyj nych ap li ka cjach mo g¹ ju¿ sa mo dziel nie szli fo waæ swo j¹ wie dzê

na sa lach s¹ do wych. Kom plet nie nie zro zu mia ³ym jest, i¿ zdo by wa nej

przez ap li kan tów wie dzy nikt nie chce wy ko rzy staæ do re al ne go wspar cia

nad mier nie ob ci¹ ¿o nej kad ry sê dziow skiej. Ab so lut nie ko nie cz nym wy da -

je siê po ³¹ cze nie ap li ka cji z mo¿ li wo œci¹ pra cy na sta no wis ku asy sten ta sê -

dzie go.

Jest to tym bar dziej po ¿¹ da ne, ¿e:

– po zwa la od czuæ m³o de mu cz³o wie ko wi na wa³ pra cy i od po wie dzial no œci 

sto j¹ cy przed nim ja ko przy sz³ym sê dzi¹,
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– po zwa la na sa mo kszta³ ce nie pod okiem do œwiad czo ne go prak ty ka,

– sta no wi dla sê dzie go rze czy wi st¹ po moc.

Tak zdo by te do œwiad cze nie mo ¿e byæ ró w nie¿ nie zwyk le po moc ne

w trak cie trud ne go eg za mi nu sê dziow skie go. Po za tym, pra ca po ³¹ czo na

z od by wa n¹ ap li ka cj¹ sta no wi ³a by naj bar dziej na tu ral ny spraw dzian dla wy -

ka za nia nie ska zi tel no œci cha rak te ru, ma j¹ cej ce cho waæ sê dziów.

2. Na stê p nym eta pem na œcie¿ ce ka rie ry s¹ do wej win no byæ sta no wis -

ko re fe ren da rza s¹ do we go. Na le ¿y zgo dziæ siê ze sta no wis kiem wy ra ¿o nym

przez Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Re fe ren da rzy S¹ do wych, ¿e aby okres

pia sto wa nia te go urzê du spe³ ni³ po k³a da ne w nim na dzie je, po trzeb na jest

zmia na po strze ga nia fun kcji re fe ren da rza s¹ do we go: z urzê dni ka spe³ nia -

j¹ ce go za da nia po moc ni cze w kie run ku urzê du od po wie dzial ne go za re a li -

za cjê za dañ z za kre su ochro ny pra w nej.

Oczy wi sty suk ces in sty tu cji re fe ren da rza s¹ do we go, dziê ki któ re mu

wie lo let nie za to ry w ksiê gach wie czy stych i re je strach s¹ do wych zo sta ³y roz -

³a do wa ne, nie po wi nien zo staæ zmar no tra wio ny. Nie ste ty, brak kom plek so -

wej re gu la cji do ty cz¹ cej sta tu su tej gru py za wo do wej – jak ró w nie¿ zmia ny

prze pi sów, któ re na st¹ pi ³y w ubieg ³ym ro ku, do ty cz¹ ce nie za le¿ no œci orze -

cz ni czej re fe ren da rzy – na le ¿y uz naæ za za gra ¿a j¹ ce te mu œro do wis ku, a tym 

sa mym tak ¿e oby wa te lom. To w³a œ nie w ka te go riach spraw prze ka za nych

re fe ren da rzom s¹ do wym naj szyb ciej na stê pu je wi do cz na po pra wa szyb ko -

œci za koñ czo nych po stê po wañ.

Aby je dnak ua trak cyj niæ ten za wód, na le ¿y na kreœ liæ ja s n¹ œcie¿ kê ka -

rie ry za wo do wej. Na pe w no nie mo ¿e to byæ two rze nie sztu cz nych two rów

w po sta ci star szych re fe ren da rzy s¹ do wych. Na le ¿y ja s no przed sta wiæ pro st¹ 

i czy tel n¹ dro gê do osi¹g niê cia sta no wis ka sê dzie go, bo tyl ko to sta no wis ko

jest po strze ga ne ja ko re al ny awans. Ak tu al ne re gu la cje stwa rza j¹ je dy nie ilu -

zo ry cz n¹ mo¿ li woœæ ubie ga nia siê przez re fe ren da rzy s¹ do wych o sta no wis -

ko sê dzie go.

Na le ¿y w tym miej scu ró w nie¿ za zna czyæ, i¿ mo¿ li woœæ pra cy na sta -

no wis ku re fe ren da rza s¹ do we go jest do sko na ³ym spraw dzia nem te go, czy

ktoœ ra dzi so bie pod pre sj¹ cza su, czy umie po de jmo waæ de cyz je i prze ko -

nu j¹ co je uza sa dniaæ. Na le ¿y bo wiem pa miê taæ, i¿ wszy s t kie orze cze nia re -

fe ren da rzy pod le ga j¹ kon tro li in stan cyj nej.
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Dal sze roz sze rze nie kom pe ten cji re fe ren da rzy s¹ do wych

Z uwa gi na ko nie cz noœæ dal sze go do sto so wa nia pol skie go s¹ do wni -

ctwa do wy mo gów unij nych i ogra ni cze nia spraw roz poz na wa nych przez

sê dziów, na le ¿y zgo dziæ siê z po stu la tem Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia

Re fe ren da rzy S¹ do wych, i¿ ko nie cz nym jest dal sze roz sze rze nie kom pe ten -

cji re fe ren da rzy s¹ do wych, któ rym po wie rzo no is tot n¹ ro lê w sy s te mie pol -

skie go s¹ do wni ctwa.

Na tu ral nym wy da je siê, i¿ w œlad za ure gu lo wa nia mi w in nych kra -

jach eu ro pej skich, w Pol sce ró w nie¿ po win no siê prze ka zaæ re fe ren da -

rzom s¹ do wym ko lej ne ka te go rie spraw z za kre su ochro ny pra w nej, ta kie

jak:

1. Z³o ¿e nie przed mio tu œwiad cze nia do de po zy tu s¹ do we go;

2. Spra wy z za kre su uz na nia za zmar ³e go i stwier dze nia zgo nu;

3. Czyn no œci w za kre sie po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go i za bez pie cza j¹ ce go

(ale tyl ko te czyn no œci, któ re nie s¹ zwi¹ za ne z roz poz na niem po wództw

prze ciw eg ze ku cyj nych, skar g na czyn no œci ko mor ni ka oraz spraw, w któ -

rych za cho dzi po trze ba wy zna cze nia roz pra wy);

4. Czyn no œci w spra wach o udzie le nie za bez pie cze nia:

a) za bez pie cze nie ro sz czeñ pie niê¿ nych,

b) za bez pie cze nie ro sz czeñ nie pie niê¿ nych,

c) na da nie po sta no wie niu o udzie le niu za bez pie cze nia pod le ga j¹ ce mu

wy ko na niu w dro dze eg ze ku cji klau zu li wy ko nal no œci;

5. Po stê po wa nie ak ce so ryj ne (ak tu al nie je d nym z po stê po wañ po moc ni -

czych, w któ rych ju¿ orze ka j¹ re fe ren da rze s¹ do wi, jest po stê po wa nie

o zwol nie nie od ko sz tów):

– po stê po wa nia po je dnaw cze go (art. 184 –186 k.p.c.),

– po stê po wa nia o za bez pie cze nie do wo du (art. 310 –315 k.p.c.);

6. Pra wo kar ne wy ko naw cze; Sto wa rzy sze nie Fair Play po dzie la po gl¹d pre -

zen to wa ny przez Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Re fe ren da rzy S¹ do -

wych, i¿ mo¿ li we jest prze ka za nie re fe ren da rzom s¹ do wym nie któ rych

kom pe ten cji w tym po stê po wa niu, ta kich jak wy da wa nie:

– za rz¹ dzeñ wy ko naw czych

– de cyz ji do ty cz¹ cych ogól nie po jê te go wy ko na nia ka ry grzy wny:

· od ra cza nie p³at no œci ka ry grzy wny

· roz k³a da nie na ra ty ka ry grzy wny

· kie ro wa nie do eg ze ku cji ka ry grzy wny

· uma rza nie ka ry grzy wny
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· za mia na ka ry grzy wny w ka rê za stêp cz¹ w po sta ci pra cy spo ³e cz nie

u¿y te cz nej (za wy j¹t kiem za mia ny ka ry grzy wny na ka rê po zba wia -

nia wol no œci)

– de cyz ji do ty cz¹ cych ogól nie po jê te go wy ko na nia ka ry ogra ni cze nia

wol no œci:

· od ra cza nie wy ko na nia ka ry ogra ni cze nia wol no œci

· udzie la nie prze rwy w od by wa niu ka ry ogra ni cze nia wol no œci do
cza su usta nia prze szko dy

· za mia na ka ry ogra ni cze nia wol no œci na ka rê grzy wny

· za wie sza nie ka ry ogra ni cze nia wol no œci

· uma rza nie ka ry ogra ni cze nia wol no œci

· zmia na okreœ lo ne go przez ten s¹d ro dza ju pra cy lub miej sca jej wy -
ko ny wa nia

· zmniej sza nie ze wzglê dów wy cho waw czych za kre su ka ry ogra ni -
cze nia wol no œci (orze czo nej li cz by go dzin wy ko ny wa nej pra cy
w sto sun ku mie siê cz nym lub wy so ko œci mie siê cz nych po tr¹ ceñ z wy -
na gro dze nia za pra cê)

– orze czeñ w przed mio cie usta no wie nia ob roñ cy dla ska za ne go w sy tua -

cji okreœ lo nej art. 8 § 2 k.k.w.

– za rz¹ dzeñ ze brania in for ma cji do ty cz¹ cych ska za ne go, w szcze gól no -

œci w dro dze wy wia du œro do wis ko we go prze pro wa dzo ne go przez ku -

ra to ra s¹ do we go

– orze czeñ w przed mio cie do wo dów rze czo wych.

7. Roz sze rze nia kom pe ten cji w za kre sie pro ce du ry kar nej:

– Po stê po wa nie na ka zo we i wy da nie wy ro ku na ka zo we go – co pra w da

wska za ny za kres do ty czy wy mie rza nia spra wied li wo œci, to je dnak

ogra ni cza³ by siê tyl ko do dro b nych i po spo li tych spraw, w któ rych

orze ka n¹ ka r¹ by ³a by grzy wna b¹dŸ ogra ni cze nie wol no œci. Spra wy,

któ re mo g¹ byæ roz pa try wa ne w po stê po wa niu na ka zo wym, nie s¹ me -

ry to ry cz nie skom pli ko wa ne (oko li cz no œci czy nu i wi na os kar ¿o ne go

nie bu dz¹ w¹t pli wo œci). Sko ro za wy kro cze nia dro go we ka raæ mo ¿e

fun kcjo na riusz po li cji, to tym sa mym brak jest uza sa dnie nia, by w spra -

wach o wy kro cze nia in ne ni¿ dro go we nie móg³ orzec re fe ren darz.

– In sty tu cja ska za nia bez roz pra wy – mog ³a by ró w nie¿ zo staæ prze ka za -

na do za kre su kom pe ten cji re fe ren da rza s¹ do we go, al bo wiem jej za -

sto so wa nie mo¿ li we jest je dy nie w sy tua cji, gdy oko li cz no œci

po pe³ nie nia czy nu nie bu dz¹ w¹t pli wo œci, a ka ra b¹dŸ œro dek kar ny s¹

usta la ne w to ku po stê po wa nia przy go to waw cze go, tzn. sam os kar ¿o ny

do bro wol nie wno si o ich za sto so wa nie.
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Ko lej nym kro kiem w ka rie rze po win no byæ sta no wis ko sê dzie go gro dz -

kie go. Wy ma ga ono je dnak kom plek so wej re gu la cji i ja s ne go do o kreœ -

le nia ewen tual nych kom pe ten cji tej in sty tu cji.

Wy da je siê je dnak, ¿e prze ka za nie spra wo wa nia wy mia ru spra wied li -

wo œci w dro b nych spra wach na le ¿¹ cych do w³a œci wo œci s¹ dów gro dz kich

nie za wis ³ym po wo ³y wa nym do ¿y wot nio sê dziom wy wo dz¹ cym siê z kad ry

re fe ren dar skiej jest po mys ³em za s³u gu j¹ cym na ap ro ba tê.

Na le ¿y ja s no po wie dzieæ, ¿e szczy tem ma rzeñ do sko na ³e go ad wo ka ta

czy rad cy pra w ne go na pe w no nie bê dzie orze ka nie w spra wach np. o wy -

kro cze nia dro go we. Na ra zie na le ¿y skoñ czyæ z teo ria mi o za wo dzie sê dzie -

go ja ko szczy cie pra wni czej ka rie ry. Do pó ki zna cz nie nie wzros n¹

wy na gro dze nia sê dziów, te go ty pu po mys ³ów nie na le ¿y trak to waæ po wa¿ -

nie. Obe c nie na sze go pañ stwa nie staæ, ani za pe wne w da j¹ cej siê prze wi -

dzieæ przy sz³o œci nie bê dzie staæ na tak zna cz¹ ce pod wy¿ ki, co zda niem

Sto wa rzy sze nia Fair Play koñ czy wszel kie dys ku sje na ten te mat. W prze ci w -

nym wy pad ku wy miar spra wied li wo œci sta nie siê pe w nym skan se nem dla

osób, któ re nie spraw dzi ³y siê na ryn ku, a w pra cy w s¹ dzie szu ka j¹ mo¿ li wo -

œci sta ³e go i pe w ne go za rob ko wa nia, ale chy ba nie o ta kie kad ry cho dzi.

Zda niem Sto wa rzy sze nia Fair Play, na le ¿y ra czej pra co waæ nad ta ki mi

roz wi¹ za nia mi, któ re ot wie ra j¹c do stêp do za wo dów zwi¹ za nych z wy mia -

rem spra wied li wo œci, za pe wni¹ wy so ki ich po ziom me ry to ry cz ny. Ta kie

mo¿ li wo œci stwa rza (przy naj mniej czê œ cio wo) kon cep cja pre zen to wa na

m.in. przez Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Re fe ren da rzy S¹ do wych. Uwieñ -

cze niem ka rie ry po win no byæ sta no wis ko sê dzie go.

Kon cep cja urzê du sê dzie go ja ko uko ro no wa nia 
ka rie ry pra wni czej

Pro po no wa na przed chwi l¹ œcie¿ ka ka rie ry pra wni czej do ty czy de fa -

cto tej gru py za wo dów, któ re s¹ œciœ le zwi¹ za ne z orze ka niem czy przy go to -

wa niem do za wo du sê dzie go. Oczy wi œcie, w przed sta wio nym mo de lu

na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê od by cie ap li ka cji s¹ do wej. Uwa ¿a my, ¿e wdra ¿a ny 

mo del ap li ka cji po le ga j¹ cy na cen tral nym szko le niu, na wzór roz wi¹ zañ za -

cho dnio eu ro pej skich, jest w³a œci w¹ dro g¹. Otrzy mu je my bar dzo wie le kry -

ty cz nych uwag do ty cz¹ cych obe c ne go mo de lu szko le nia, do ty cz¹ cych

przede wszy s t kim za sad na bo ru, któ re da j¹ mo¿ li woœæ du ¿ej swo bo dy in ter -

pre ta cyj nej wie dzy kan dy da ta, co czê sto ro dzi po de jrze nia o stron ni czoœæ.
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Ró w nie¿ fun kcjo no wa nie ap li ka cji po za e ta to wych na le ¿y oce niæ kry ty cz -

nie. Uwa ¿a my je za mar no wa nie po ten cja ³u m³o dych pro fe sjo na li stów. We -

d³ug obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów, ukoñ cze nie trud nej ap li ka cji sê dziow skiej

czy pro ku ra tor skiej nie da je up ra wnie nia do wy ko ny wa nia ¿a dne go z ryn ko -

wych za wo dów pra wni czych mi mo po nad oœ mio let nie go przy go to wa nia

pra wni cze go.

Po ku si³ bym siê o stwier dze nie, ¿e przed sta wio na po wy ¿ ej pro po zy cja

sta no wi mo del za wo du sê dzie go ja ko ko ro ny za wo dów pra wni czych we -

wn¹trz s¹ du. Uko ro no wa nie ka rie ry pra wni czej fun kcj¹ sê dzie go, po prze -

dzo ne wie lo let ni¹ prak ty k¹ w za wo dach nie zwi¹ za nych stri cte

z orze ka niem, a wy stê po wa niem w imie niu stron, nie sie za so b¹ pe w ne za -

gro ¿e nia, za ró wno te zwi¹ za ne z mo¿ li wym prze nie sie niem pe w nych na wy -

ków, men tal no œci zwi¹ za nej z po prze d nio wy ko ny wa nym za wo dem, jak te¿ 

co do ja ko œci. Trud no mi wy ob ra ziæ so bie sy tua cjê, w któ rej zna ko mi ty ad -

wo kat z wie lo let ni¹ prak ty k¹ re zyg nu je ze swo jej kan ce la rii przy no sz¹ cej

bar dzo wy so ki do chód na rzecz fun kcji sê dzie go. Mo g¹ siê je dnak zda rzyæ

ad wo ka ci i rad co wie pra w ni, któ rzy na kil ka lat przed ode jœciem na eme ry tu -

rê prze jd¹ do za wo du sê dzie go lub pro ku ra to ra po to, aby uzy s kaæ prze jœcie

w stan spo czyn ku, co wi¹ ¿e siê z po bie ra niem zna cz nie wy ¿ szej eme ry tu ry

ani ¿e li zo sta ³a przez nich wy pra co wa na.

Dla przy pom nie nia na le ¿y przy wo ³aæ, i¿ sê dzia Eu ro pej skie go Try bu -

na ³u Spra wied li wo œci, czy li swoi stej naj wy ¿ szej w³a dzy s¹ do wni czej w Unii

Eu ro pej skiej, za ra bia trzy kro t nie wiê cej ani ¿e li eu ro de pu to wa ny do Par la men -

tu Eu ro pej skie go, do te go dys po nu je od po wie d nim apa ra tem ad mi ni stra cyj -

nym w po sta ci se kre ta ria tu i asy sten tów. W Pol sce za rob ki sê dzie go S¹ du

Naj wy ¿ sze go i par la men ta rzy sty s¹ na po ró wny wal nym po zio mie. Za rob ki sê -

dzie go s¹ du re jo no we go czy pro ku ra to ra re jo no we go s¹ zbli ¿o ne do za rob -

ków ra dnych wiê k szych miast. Na le ¿y je dnak pa miê taæ, aby nie do sz³o do

nad mier nych dys pro por cji miê dzy za rob ka mi sê dziów i pro ku ra to rów, gdy¿

mo ¿e to spo wo do waæ za paœæ pro ku ra tu ry. Mo¿ na roz wa ¿yæ np. tê sa m¹ pod -

sta wê wy na gro dze nia oraz wiê k sze do dat ki spe c jal ne dla sê dziów.

Oczy wi œcie mo¿ na roz wa ¿yæ ró w nie¿ mo del, w któ rym urz¹d sê dzie -

go bê dzie uko ro no wa niem ka rie ry pra wni czej. Pod sta wo wym ar gu men tem

zwo len ni ków te go roz wi¹ za nia jest ko nie cz noœæ dys po no wa nia przez sê -

dzie go od po wie d nim za kre sem wie dzy i ba ga ¿em do œwiad czeñ, któ ry mo¿ -

na uzy s kaæ, wy ko nu j¹c przez wie le lat in ne za wo dy pra wni cze. Ta kie

roz wi¹ za nie mia ³o by gwa ran to waæ, i¿ wy miar spra wied li wo œci bê dzie fun -

kcjo no wa³ spra w nie, a sê dzio wie bê d¹ cie szy li siê na le ¿y tym pre sti ¿em spo -

³e cz nym.
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Do pro wa dze nie do ta kiej re for my wy mia ru spra wied li wo œci, aby za -

wód sê dzie go by³ uko ro no wa niem za wo dów pra wni czych, wy ma ga ³o by

cza su i mu sia ³o by na stê po waæ stop nio wo, choæ by z uwa gi na fakt, i¿ obe c -

nie w Pol sce jest wie lu m³o dych sê dziów, ase so rów oraz osób od by wa j¹ cych 

ap li ka cjê s¹ do w¹. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym proponujemy nastêpuj¹c¹ dro -

gê do jœcia do te go roz wi¹ za nia:

– stop nio wa re zyg na cja z prze pro wa dza nia ap li ka cji s¹ dowej bez po œre dnio 

po za koñ cze niu stu diów,

– wpro wa dze nie dla sê dziów s¹ dów okrê go wych i ape la cyj nych cen zu su

wie ku i prak ty ki za wo do wej (np. mi ni mum 40 lat i 10 lat prak ty ki), z cza -

sem wpro wa dze nie te go cen zu su tak ¿e dla sê dziów s¹ dów re jo no wych,

– zwiê k sze nie kom pe ten cji sê dziów gro dz kich, któ ry mi przez naj bli¿ szy

czas by ³y by oso by koñ cz¹ ce ap li ka cjê s¹ do w¹,

– po de fi ni ty wnym zre zyg no wa niu z ap li ka cji s¹ do wej wpro wa dze nie np.

pó³ ro cz nych szko leñ dla przy sz³ych sê dziów,

– za gwa ran to wa nie od po wie d nie go sta tu su za rob ko we go sê dziów (na le ¿y

je dnak pa miê taæ, aby nie do sz³o do nad mier nych dys pro por cji miê dzy za -

rob ka mi sê dziów i pro ku ra to rów),

– wpro wa dze nie za sa dy sta no wi¹ cej, aby oso by chc¹ ce w pe³ ni ko rzy staæ

z upo sa ¿e nia eme ry tal ne go sê dziów i pro ku ra to rów, prze pra co wa ³y w za -

wo dzie ³¹ cz nie mi ni mum 15 lat.

Bio r¹c pod uwa gê przed sta wio n¹ po wy ¿ ej ar gu men ta cjê i mo¿ li we

roz wi¹ za nia, Sto wa rzy sze nie Fair Play stoi na sta no wis ku, ¿e w³a œci wym

mo de lem kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar spra wied li -

wo œci, tak aby z je d nej stro ny za gwa ran to waæ wy so ki po ziom kadr wy mia ru

spra wied li wo œci, a z dru giej stro ny  spra w ne orze ka nie przez s¹ dy jest przed -

sta wio na kon cep cja urzê du sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej, 

ale we wn¹trz s¹ du. Do brym roz wi¹ za niem prze jœcio wym jest na by wa nie

up ra wnieñ sê dzie go bez po œre dnio po od by ciu ap li ka cji, oczy wi œcie zgo d nie 

z za sa da mi okreœ lo ny mi w pier wszej czê œci wy st¹ pie nia i ja s no spre cy zo wa -

n¹ œcie¿ k¹ ka rie ry sê dzie go, opar t¹ o ja s ne i prze jrzy ste kry te ria.

Na re a li za cjê kon cep cji ta kiej, aby urz¹d sê dzie go by³ uko ro no wa niem 

ka rie ry pra wni czej w od nie sie niu do wszy s t kich za wo dów pra wni czych,

w na szej oce nie zde cy do wa nie jest za wczeœ nie. Z je d nej stro ny, ma my sto -

sun ko wo du ¿¹, w po ró w na niu z in ny mi kra ja mi UE, li cz bê sê dziów, zna cz -

n¹ gru pê ase so rów, a je sz cze li cz niej sz¹ gru pê osób, któ re ukoñ czy ³y

ap li ka cjê s¹ dow¹ – czy li oso by prak ty ku j¹ ce lub przy go to wa ne stri cte do za -

wo du sê dzie go. Z dru giej stro ny, in ne pro fe sje pra wni cze wy ma ga j¹ grun -

to wnej re for my. Bez zde cy do wa ne go i trwa ³e go zwiê k sze nia li cz by ad wo ka -
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tów, rad ców pra w nych, no ta riu szy, bez ryn ko wych za sad kon ku ren cji,

z uw zglê dnie niem pe w nej od rêb no œci tych ¿e pro fe sji, bez wzro stu za u fa nia

spo ³e cz ne go obe c nie ta ka zmia na mog ³a by je dy nie za szko dziæ wy mia ro wi

spra wied li wo œci.

Do pu sz czal noœæ prze p³y wu osób 
miê dzy za wo da mi pra wni czy mi

Za ³o ¿e niem jest mo¿ li woœæ swo bo dne go prze cho dze nia po miê dzy

za wo da mi pra wni czy mi, ale we d³ug za sa dy, ¿e swo bo da obe jmu je za wo -

dy ryn ko we, tj. ad wo ka ta, rad cy pra w ne go czy no ta riu sza, przy za pe wnie -

niu mo¿ li wo œci wy ko ny wa nia tych ¿e za wo dów przez oso by, któ re

ukoñ czy ³y ap li ka cjê s¹ dow¹, pro ku ra tor sk¹.

1. Pod sta w¹ po wy ¿ szej te zy jest grun to wne przy go to wa nie pra wni ków

w okre sie stu diów i od by wa nych ap li ka cji, któ re co pra w da ró¿ ni¹ siê

miêdzy sob¹, ale za kres szko le nia jest tu sto sun ko wo zbli ¿o ny (mo ¿e

z wy ³¹ cze niem za wo du no ta riu sza) i opie ra siê na prak ty cz nym sto so wa -

niu pra wa (prak ty ki w s¹ dzie, pro ku ra tu rze, w przy pad ku ap li kan tów ad -

wo kac kich i rad cow skich tak ¿e mo¿ li woœæ wy stê po wa nia przed s¹ da mi

i or ga na mi ad mi ni stra cji). Po nad to w przy pad ku wy ko ny wa nia za wo dów

pra wni czych de fa cto na stê pu je spe cja li za cja, np. w za kre sie pra wa kar -

ne go, ad mi ni stra cyj ne go, cy wil ne go itp.

2. Po mi ja j¹c fakt, ¿e swo bo dne prze cho dze nie miê dzy za wo da mi pra wni -

czym po win no byæ czymœ oczy wi stym, ta kie roz wi¹ za nie ma te¿ kon kret -

ne za le ty:

a. pod no si ja koœæ œwiad czo nych us ³ug, gdy¿ za wo dy te zo sta j¹ roz her me -

ty zo wa ne, co po wo du je zwiê k sze nie kon ku ren cji,

b. w przy pad ku zwiê k szo ne go za po trze bo wa nia na je den z za wo dów

mo¿ li we jest swo bo dne prze jœcie do nie go, co da je gwa ran cje swo bo -

dy kszta³ to wa nia po py tu i po da ¿y na us ³u gi pra wni cze i ob ni ¿a nie ich

cen,

c. oso by koñ cz¹ ce je d n¹ z ap li ka cji, w przy pad ku gdy nie mo g¹ zna leŸæ

za trud nie nia w swoim za wo dzie (w szcze gól no œci mo ¿e to do ty czyæ

po za e ta to wych ap li kan tów s¹ do wych i pro ku ra tor skich), znaj d¹ za -

trud nie nie w po zo sta ³ych za wo dach pra wni czych. W in nym przy pad -

ku oso by te – mi mo od by cia 3-letniej ap li ka cji oraz zdo by tej du ¿ej

wie dzy prak ty cz nej i teo re ty cz nej – nie bê d¹ mog ³y zna leŸæ za trud nie -
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nia od po wia da j¹ ce go ich wy kszta³ ce niu, a blis ko 30-letnia oso ba star -

tu j¹ ca na ryn ku pra cy mo ¿e mieæ pro ble my z roz po czê ciem in nej

ka rie ry za wo do wej.

Swo bo dne prze cho dze nie miê dzy za wo da mi pra wni czy mi mo ¿e nieœæ 

te¿ pe w ne za gro ¿e nia. Przy obe c nym sta nie pra w nym, w przy pad ku nie zag -

wa ran to wa nia sê dziom i pro ku ra to rom na le ¿y te go sta tu su ma te rial ne go i od -

po wie d nich wa run ków pra cy, bê d¹ oni od cho dzi li do in nych za wo dów

pra wni czych (obe c nie czê sto spo ty ka my siê z ta k¹ sy tua cj¹).

Na ko niec chcia³ bym zwró ciæ uwa gê na wa¿ n¹ kwe stiê do ty cz¹ c¹

ryn ku us ³ug pra wni czych, mia no wi cie pro po zy cjê po ³¹ cze nia za wo dów

ad wo ka ta i rad cy pra w ne go. Od sa me go po cz¹t ku po mys³ po ³¹ cze nia za -

wo dów rad cy pra w ne go i ad wo ka ta bu dzi³ i bu dzi kon tro wer sje. W³a dze

ad wo ka tu ry, od mo men tu kie dy pro po zy cja uni fi ka cji za wo dów pra wni -

czych uj rza ³a œwia t³o dzien ne, wy po wia da ³y siê na ten te mat scep ty cz nie,

by ³y na wet nie chêt nie te mu po mys ³o wi. Rad co wie pra w ni na to miast wi -

dzie li i wi dz¹, jak siê zda je (w kon tek œ cie osta t nie go sta no wis ka za jê te go

przez Kra jo w¹ Iz bê Rad ców Pra w nych), w re for mie zwo dów pra wni czych

szan sê na na da nie no wej for mu ³y za wo dom pra wni czym i przy bli ¿e nia ich

do spo ³e czeñ stwa.

Mi mo is t nie j¹ cych ró¿ nic po miê dzy za wo dem rad cy pra w ne go i ad wo -

ka ta po zy cja fuz ji tych za wo dów win na spot kaæ siê z po par ciem i ak cep ta -

cj¹. War to za u wa ¿yæ, ¿e Pol ska jest w tej kwe stii out si de rem na tle

po zo sta ³ych pañstw eu ro pej skich. Na dal utrzy mu je ona sztu cz ny i nie ma -

j¹ cy ra cjo nal ne go, czy na wet hi sto ry cz ne go uza sa dnie nia po dzia³ na te dwa

za wo dy pra wni cze.

Trud no na wet bro niæ po gl¹ du, i¿ po dzia³ na te dwa za wo dy jest po -

dyk to wa ny spe cja li za cj¹ tych dwóch grup za wo do wych. Wpro wa dzo ne 

w osta t nich la tach zmia ny w ko dek sie po stê po wa nia cy wil ne go zna -

cz¹ co roz sze rzy ³y up ra wnie nia rad cy pra w ne go. Obe c nie, po za pe w ny -

mi ob sza ra mi spraw kar nych, za wód rad cy pra w ne go prak ty cz nie nie

ró¿ ni siê, pod k¹ tem up ra wnieñ za wo do wych, od za wo du ad wo ka ta.

O ile ad wo ka ci mo g¹ wy stê po waæ w do wol nym pro ce sie, o ty le rad co -

wie nie we wszy s t kich spra wach kar nych mo g¹ wy stê po waæ, co nie w¹t -

pli wie ma ró w nie¿ wy dŸwiêk eko no mi cz ny (oby wa tel mu si po nieœæ

do dat ko we ko sz ty po mo cy ad wo kac kiej, gdy oka ¿e siê, i¿ rad ca pra w ny

nie mo ¿e pro wa dziæ czê œci je go spraw z po wo du ir ra cjo nal nych za ka -

zów usta wo wych).

Pro jekt no wej ad wo ka tu ry – op ra co wa ny przez zna ko mi tych pra wni -

ków Ada ma Bo dna ra, £u ka sza Bo jar skie go i Fi li pa Wej ma na – za k³a da, ¿e
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ad wo ka ci po zo sta n¹ przy swoich up ra wnie niach, zaœ rad co wie pra w ni zy s -

ka j¹ do dat ko we kom pe ten cje za wo do we. Ta pro po zy cja za s³u gu je na pe³ ne

uz na nie i, w na szej oce nie, po win na sta no wiæ punkt wy jœcia do kon kret nych 

prac le gis la cyj nych.

Prezes Stowarzyszenia Fair Play

Grze gorz Maj



Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Re fe ren da rzy S¹ do wych

Pro po zy cje w za kre sie ap li ka cji s¹ do wej 
i œcie¿ ki ka rie ry za wo do wej re fe ren da rza s¹ do we go

Od no sz¹c siê do na kreœ lo ne go przez Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci

mo de lu ap li ka cji s¹ do wej, zgo d nie z któ rym eg za mi no wa ny ap li kant I stop -

nia bê dzie sta ra³ siê o etat re fe ren da rza s¹ do we go lub etat asy sten ta sê dzie -

go, ap li kant II stop nia zaœ po zda nym eg za mi nie sê dziow skim bê dzie

mu sia³ od byæ pó³ to ra ro cz ny sta¿ ja ko re fe ren darz s¹ do wy lub asy stent sê -

dzie go, Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Re fe ren da rzy S¹ do wych pro po nu je 

roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wpro wa dze nia eta pów roz wo ju ka rie ry pra wni -

ków s¹ do wych.

Nie po win no byæ bo wiem tak, ¿e o urz¹d sê dzie go, ma j¹ cy byæ uko ro -

no wa niem za wo dów pra wni czych, sta ra siê np. ad wo kat z trzy let nim do -

œwiad cze niem i ap li kant z za le dwie pó³ to ra ro cz nym sta ¿em – co is tot ne

– od by tym w wa run kach spe cy fi cz nych, bo szko le nio wych. Pañ stwo, któ re

od po wie dzial nie trak tu je swoich oby wa te li, nie po win no bo wiem po wie rzaæ 

de cy do wa nia o ich wol no œci i in nych naj is tot niej szych spra wach ¿y cio wych

oso bom nie dy spo nu j¹ cym nie zbê d nym do œwiad cze niem.

Wska zu j¹c na po wy ¿ sze, wy pa da ³o by za cz¹æ od te go, ¿e w opi nii sto -

wa rzy sze nia do eli tar no œci kadr sê dziow skich po wi nien pro wa dziæ ega li ta -

ryzm przy na bo rze kan dy da tów na ap li ka cjê. Je œ li na to miast cho dzi

o za k³a da n¹ kon ku ren cyj noœæ, to ak cent po wi nien ulec prze su niê ciu z eta pu

szko le nia ap li kan tów na pra cê osób ju¿ eg za mi no wa nych w s¹ dach.

Eli tar noœæ po le ga j¹ ca na re duk cji li cz by osób przy jmo wa nych na ap li -

ka cjê nie spe³ ni po k³a da nych w niej na dziei po pro stu dla te go, ¿e wbrew de -

kla ra cjom nie jest na sta wio na na rze czy wi ste wy ³o nie nie od po wie d nich

kan dy da tów do ob jê cia urzê du sê dzie go, lecz kon cen tru je siê na pre se lek cji. 

Po mi ja j¹c w tym miej scu kwe stie zwi¹ za ne ze spo ³e cz nym od bie ra niem ta -

kiej re duk cji ja ko swoi stej her me ty za cji œro do wis ka, wy pa da zwró ciæ uwa gê

na to, co jest o wie le is tot niej sze. Mia no wi cie, t¹ dro g¹ s¹ do wy wy miar spra -
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wied li wo œci w spo sób naj zu pe³ niej nie zro zu mia ³y sam od ci na so bie sze ro ki

do p³yw kadr i to w sy tua cji, gdy z uwa gi na zna cz ny wzrost za dañ s¹ dów po -

trze ba jak naj wiê k szej li cz by wy so ko wykwa li fi ko wa nych pra wni ków. Po do -

b nie rzecz siê przed sta wia z ak cen to wa nym za ³o ¿e niem kon ku ren cyj no œci.

Z za sad do œwiad cze nia ¿y cio we go wy ni ka, ¿e nie ko nie cz nie umie jêt -

noœæ ³at we go przy swa ja nia wie dzy, skut ku j¹ ca do bry mi czy wrêcz bar dzo

do bry mi wy ni ka mi w na u ce, po kry wa siê z umie jêt no œci¹ dys kur sy wne go ro -

zu mo wa nia. To na do br¹ spra wê wy cho dzi bo wiem do pie ro przy nor mal nej

pra cy, gdy na tle roz wa ¿a nych rze czy wi stych sta nów fak ty cz nych po ja wia j¹

siê do nios ³e dla roz strzyg niê cia py ta nia, na któ re na le ¿y po szu ki waæ od po -

wie dzi.

Po nad to sto wa rzy sze nie zwra ca uwa gê, ¿e w przy pad ku pra wni ków

s¹ do wych na le ¿a ³o by za cho waæ ko lej noœæ w prze cho dze niu ze sta no wis ka

na sta no wis ko w sze ro ko ro zu mia nym ustro ju or ga nów ochro ny pra w nej,

któ rych wy miar spra wied li wo œci jest kwint e sen cj¹.

Po cz¹t kiem ka rie ry m³o de go pra wni ka s¹ do we go po ap li ka cji po wi -

nien byæ za wsze etat asy sten ta sê dzie go. Jest to po ¿¹ da ne z trzech za sa dni -

czych po wo dów. Po pier wsze, po zwa la od czuæ m³o de mu cz³o wie ko wi

na wa³ pra cy i od po wie dzial no œci sto j¹ cy przed sê dzi¹. Po dru gie, do zwa la

na sa mo kszta³ ce nie pod okiem do œwiad czo ne go prak ty ka. W sprzê ¿e niu

zwro t nym dla te go osta t nie go jest zaœ za po wie dzi¹ rze czy wi stej po mo cy. Po

eg za mi nie m³o dy adept Te mi dy po sia da bo wiem na praw dê roz leg ³¹ wie dzê

we wszy s t kich dzie dzi nach pra wa. Wre sz cie etat asy sten ta sê dzie go sta no wi

naj bar dziej na tu ral ny spraw dzian dla wy ka za nia nie ska zi tel no œci cha rak te -

ru, ma j¹ cej ce cho waæ sê dziów i re fe ren da rzy s¹ do wych.

Ko lej nym eta pem roz wo ju za wo do we go pra wni ka s¹ do we go po win no 

byæ sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go. Aby okres pia sto wa nia te go urzê du

spe³ ni³ po k³a da ne w nim na dzie je, po trzeb na jest je dnak zmia na po strze ga -

nia fun kcji re fe ren da rza s¹ do we go – z urzê dni ka spe³ nia j¹ ce go za da nia po -

moc ni cze w kie run ku urzê du od po wie dzial ne go za re a li za cjê za dañ

z za kre su ochro ny pra w nej.

Wiê k szoœæ oby wa te li po strze ga s¹ do wni ctwo, a ra czej je go za da nia,

w ka te go riach po szu ki wa nia ochro ny pra w nej. W po wsze chnym od czu ciu

jest tak, ¿e cz³o wiek id¹ cy do s¹ du chce za ³at wiæ spra wê. Za ra zem ocze ku je, 

¿e sê dzia wy jaœ ni mu, jak po wi nien po kie ro waæ swoim po stê po wa niem, aby

do te go do pro wa dziæ. Ta pra wid ³o woœæ jest za u wa ¿al na dla ka ¿ de go, kto ma 

bli¿ szy kon takt z s¹ do wni ctwem. Pro blem w tym, ¿e na prze szko dzie

spe³ nie nia tych ocze ki wañ sta j¹ na czel ne za sa dy pro ce su, z do mi nu j¹ c¹ za -

sa d¹ kon tra dyk to ryj no œci.
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Nie ma je dnak prze ciw wska zañ, aby w tym za kre sie wy rê czyæ siê re fe -

ren da rza mi s¹ do wy mi, a etap po stê po wa nia stri cte s¹ do we go – opar te go na

au to ry ta ty wnych for mach roz strzy ga nia kon flik tów – po prze dziæ eta pem sto -

so wa nia pra wa opar tym na mo de lu dys kur sy wnym, ofe ru j¹ cym stro nom po -

moc w zro zu mie niu wza jem nych sta no wisk i wy pra co wa niu pro spek ty wne -

go roz wi¹ za nia pro ble mu. Mo del ten jest zbli ¿o ny do obe c nej me dia cji, z t¹

ró¿ ni c¹, ¿e ta ki przed s¹d re fe ren dar ski od by wa³ by siê za wsze przed za i ni -

cjo wa niem po stê po wa nia s¹ do we go. Czyn no œci te po win ny zo staæ

przyznane re fe ren da rzom na za sa dach wy ³¹ cz no œci.

Jest kil ka za let pro po no wa ne go za ³o ¿e nia. Naj wa¿ niej sz¹ z nich jest to, 

¿e przed s¹d re fe ren dar ski w spo sób na tu ral ny za pe wni re fe ren da rzom zdo -

by cie po trzeb nej prak ty ki w sto sun kach ze stro na mi, co wa¿ ne, opar tej bar -

dziej na kul tu rze dia lo gu ani ¿e li w³ad czych de cyz jach. Za ra zem wy mu si

sta ³e po sze rza nie wie dzy i umie jêt no œci. Tym spo so bem zlik wi du je siê te¿

za u wa ¿al ny brak wy mo gów od po wie dniej wie dzy w sto sun ku do do tych -

cza so wych me dia to rów. Pro po no wa ny mo del wy ko ny wa nia przez re fe ren -

da rzy tak na kreœ lo nych za dañ z za kre su ochro ny pra w nej nie na ru szy przy

tym w naj mniej szym stop niu gwa ran to wa nej s¹ dom nie za le¿ no œci od in -

nych w³adz.

Pra wo do s¹ du za pe wnia do tych cza so wy sy s tem za skar ¿a nia orze czeñ

re fe ren dar skich. Sprze ciw czy skar ga na orze cze nie re fe ren da rza s¹ bo daj ¿e

naj po tê¿ niej szy mi œrod ka mi za skar ¿e nia, ja kie is t nie j¹ w sy s te mie pra w nym.

Wy star cza pro ste we to, aby orze cze nie upad ³o. To da je stro nom po czu cie

pe w no œci. Po nad to wzmac nia sze ro ko ro zu mia n¹ kon tro lê spo ³e cz n¹ orze -

czeñ s¹ do wych, w na tu ral ny spo sób ha mu j¹c ewen tual n¹ ar bi tral noœæ.

Za sa dy fun kcjo no wa nia przed s¹ du re fe ren dar skie go

Przed s¹d re fe ren dar ski po le ga³ by na uza le¿ nie niu do pu sz czal no œci

dro gi s¹ do wej od ob li ga to ryj ne go wy czer pa nia po stê po wa nia przed urzê du -

j¹ cym przy s¹ dzie (re jo no wym) re fe ren da rzem. Dla s¹ du za sa dni cza fun kcja

po stê po wa nia pro wa dzo ne go w ra mach przed s¹ du re fe ren dar skie go ob ja -

wia ³a by siê ja ko fun kcja przy go to waw cza po le ga j¹ ca na ze braniu i utrwa le -

niu przez re fe ren da rza ma te ria ³u do wo do we go na u¿y tek s¹ du i przy sz³ej

roz pra wy s¹ do wej oraz zre fe ro wa niu mu w uza sa dnie niu sta nu spra wy.

W swo jej is to cie przed s¹d re fe ren dar ski po wi nien sta no wiæ kom bi na -

cjê ro ko wañ z udzia ³em me dia to ra oraz po stê po wa nia s¹ do we go, oczy wi -
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œcie po za stri cte re je stro wym po stê po wa niem, któ re rz¹ dzi ³o by siê

do tych cza so wy mi pra wa mi.

Pod sta wo wym ce lem przed s¹ du re fe ren dar skie go po win na byæ lik wi -

da cja ba rie ry nie pe w no œci stron co do praw do po dob ne go wer dyk tu s¹ do we -

go, a co za tym idzie na k³o nie nie stron do ra cjo nal nej oce ny swych szans

w ewen tual nym pro ce sie s¹ do wym po przez ot war toœæ na ra cje i ar gu men ty

ad wer sa rza.

Po nie wa¿ do za dañ re fe ren da rza s¹ do we go po win no na le ¿eæ kon tro lo -

wa nie, pod k¹ tem zgo d no œci z pra wem, re al no œci oraz wy ko nal no œci pro po -

zy cji stron, wiêc w za kre sie spra wo wa ne go urzê du pod le ga³ by on tyl ko

prze pi som po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa. Z te go wzglê du dla kon -

cep cji przed s¹ du re fe ren dar skie go klu czo wy jest wiêc tak ¿e wa ru nek pro fe -

sjo na liz mu re fe ren da rza.

W wy ni ku za sto so wa nia pro ce du ry przed s¹ du re fe ren dar skie go stro ny

po win ny so bie uœ wia do miæ re al noœæ swoich szans w po stê po wa niu przed

s¹ dem, tak ¿e przez pryz mat aspek tów zwi¹ za nych z trud no œcia mi do wo do -

wy mi oraz in ny mi ogra ni cze nia mi for mal ny mi i ko sz ta mi. Pro ce du ra przed -

s¹ du re fe ren dar skie go po win na mieæ cha rak ter ja wny i od zwier cied laæ

prze bieg roz pra wy s¹ do wej.

Na le ¿y je dnak zre zyg no waæ z wiê k szo œci ob o strzeñ zna nych np.

w pro ce du rze cy wil nej, co do pre kluz ji do wo do wej w spra wach go spo dar -

czych, mo¿ li wo œci ilo œcio we go roz sze rze nia po wó dz twa, roz sze rzyæ zna -

cze nie w po stê po wa niu przez re fe ren da rzem za sa dy pra w dy ma te rial nej,

mo¿ li wo œci roz sze rze nia obo wi¹z ków in for ma cyj nych re fe ren da rza.

W ra chu bê po win ny wcho dziæ na stê pu j¹ ce spo so by za koñ cze nia po -

stê po wa nia pro wa dzo ne go w ra mach przed s¹ du re fe ren dar skie go. Po pier -

wsze, za war cie przez stro ny ugo dy i jej za twier dze nie przez re fe ren da rza. Po 

dru gie, umo rze nie po stê po wa nia. Po trze cie, je œ li stro ny nie do jd¹ do po ro -

zu mie nia, re fe ren darz by³ by up ra wnio ny do me ry to ry cz ne go za koñ cze nia

po stê po wa nie po przez wy da nie orze cze nia wraz z uza sa dnie niem. Uza sa -

dnie nie orze cze nia re fe ren dar skie go po win no za wie raæ do k³a dne zre fe ro -

wa nie spra wy, ze szcze gól nym uw zglê dnie niem za pre zen to wa nych przez

stro ny sta no wisk, prze pro wa dzo nych do wo dów.

Orze cze nie nie mia ³o by cha rak te ru wi¹ ¿¹ ce go, je œ li w prze pi sa nym

usta wo wo ter mi nie zo sta ³o by za skar ¿o ne sprze ci wem. W przy pad ku z³o ¿e -

nia sprze ci wu od orze cze nia re fe ren dar skie go orze cze nie re fe ren dar skie tra -

ci³ oby moc, a spra wa zo sta wa ³a by pod da na do roz pa trze nia s¹ do wi.

Przed sta wio ne za sa dy przed s¹ du re fe ren dar skie go ustro jo wo na wi¹ zu j¹

za ró wno do hi sto ry cz nych tra dy cji in sty tu cji re fe ren da rza w da w nej Pol sce (zre -
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fe ro wa nie sta nu spra wy s¹ do wi w uza sa dnie niu orze cze nia, ze branie dlañ do -

wo dów) i do mo de lu urzê du, ja ki jest zna ny w Niem czech (po gra ni cze

dzia ³al no œci sê dzie go, je œ li cho dzi o za koñ cze nie po stê po wa nia w przy pad ku

ko nie cz no œci wy da nia orze cze nia).

Pro po zy cje roz sze rze nia kom pe ten cji re fe ren da rzy s¹ do wych

Z uwa gi na ko nie cz noœæ dal sze go do sto so wa nia pol skie go s¹ do wni -

ctwa do wy mo gów unij nych i ogra ni cze nia spraw roz poz na wa nych przez

sê dziów wy da je siê ca³ ko wi cie uza sa dnio ne dal sze roz sze rze nie kom pe ten -

cji re fe ren da rzy s¹ do wych, któ rym po wie rzo no is tot n¹ ro lê w sy s te mie pol -

skie go s¹ do wni ctwa.

W obe c nie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach s¹ ure gu lo wa ne dwa ob sza ry

kom pe ten cji s¹ dów po wsze chnych, tj. spra wo wa nie wy mia ru spra wied li -

wo œci i za dañ z za kre su ochro ny pra w nej, któ re nie sta no wi¹ wy mie rza nia

pra wa, ale tra dy cyj nie s¹ prze ka za ne w Pol sce z mo cy ustaw s¹ dom po wsze -

chnym. S¹ to przede wszy s t kim za da nia z za kre su pro wa dze nia re je strów

s¹ do wych, ksi¹g wie czy stych, po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go i wy ko naw cze -

go, przy któ rych nie za cho dzi po trze ba roz strzyg niê cia spo ru (kon flik tu), co

do pra wa. Wska za ny po dzia³ po zwa la na lep sze okreœ le nie po zy cji re fe ren -

da rza s¹ do we go ja ko fun kcjo na riu sza s¹ do we go up ra wnio ne go do wy ko ny -

wa nia za dañ z za kre su ochro ny pra w nej.

Ko lej nym kro kiem w re a li za cji po wie rzo nych re fe ren da rzo wi za dañ,

ma j¹ cym swo je pod sta wy w po dzia le ob sza rów kom pe ten cji, jest prze ka za -

nie mu kon kret nych czyn no œci w pro ce du rze cy wil nej w spra wach, któ re ze

wzglê du na swój cha rak ter nie sta no wi¹ wy mie rza nia spra wied li wo œci, oraz

w po stê po wa niu nie spor nym (czê sto nie pro ce so wym), po stê po wa niu w ra -

zie za gi niê cia lub zni sz cze nia akt, po stê po wa niu za bez pie cza j¹ cym i eg ze -

ku cyj nym oraz w pro ce du rze kar nej i kar nej wy ko naw czej.

1. Po stê po wa nie nie pro ce so we

Ochro na pra w na – jak ju¿ wcze œ niej wspo mnia no – jest ele men tem

dzia ³al no œci s¹ dów, któ ra nie sta no wi spra wo wa nia wy mia ru spra wied li wo -

œci, czy li nie po le ga na roz strzy ga niu spo rów i kon flik tów pra w nych.

W ko dek sie po stê po wa nia cy wil ne go tê dzia ³al noœæ s¹ dów ure gu lo wa -

no przede wszy s t kim w ksiê dze dru giej za wie ra j¹ cej prze pi sy do ty cz¹ ce po -

stê po wa nia nie pro ce so we go. Jak sa ma na zwa wska zu je, w po stê po wa niu
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nie pro ce so wym co do za sa dy nie wy stê pu je spór o pra wo, któ ry sta no wi is to -

tê pro ce su s¹ do we go.

W po stê po wa niu nie pro ce so wym fun kcje s¹ du s¹ na stê pu j¹ ce („Po stê -

po wa nie cy wil ne” – J. Jod ³ow ski, Z. Re sich, J. La pier re, T. Misiuk-Jod³owska,

War sza wa 1997, ss. 33 –34):

1. ochro na praw oso bi stych i ma j¹t ko wych (usta no wie nie opie ki nad ma ³o -

let nim, nad zór nad ni¹, usta no wie nie ku ra te li dla pod mio tów pra w nych

nie mo g¹ cych wy ko ny waæ  swoich  praw,  ubez w³as no wol nie nie,  za bez -

pie cze nie  spad ku, usta no wie nie   ku ra to ra  spad ku  nie ob jê te go,  przy j -

mo wa nie  œwiad czeñ  do de po zy tu   s¹ do we go,  zo bo wi¹ za nie  al ko ho li ka 

do le cze nia w za k³a dzie od wy ko wym),

2. usta le nie fak tów ma j¹ cych zna cze nie dla sto sun ków pra w nych (uz na nie

za zmar ³e go, stwier dze nie zgo nu, spro sto wa nie, unie wa¿ nie nie i usta le -

nie tre œci ak tu  sta nu  cy wil ne go,  od two rze nie  dyp lo mu  i œwia de ctwa  na -

u ko we go, umo rze nie utra co ne go do ku men tu, umo rze nie wek sla i cze ku,

usta le nie tre œci te sta men tu ust ne go),

3. usta le nie  praw  i sto sun ków  pra w nych  (stwier dze nie  na by cia  spad ku,

stwier dze nie za sie dze nia),

4. re je stra cja  zda rzeñ  i przy jmo wa nie  oœ wiad czeñ   ro dz¹ cych  skut ki  pra -

w ne (pro wa dze nie   re je stru  han dlo we go  i in nych  re je strów,  ksi¹g  wie -

czy stych, od rzu ce nie i przy jê cie spad ku z do bro dziej stwem in wen ta rza,

przy jmo wa nie oœ wiad czeñ o uz na niu dziec ka).

Z uwa gi na efek ty w za kre sie zmniej sze nia za leg ³o œci i szyb ko œci roz -

poz na wa nia spraw w s¹ dach re je stro wych, do któ rych wpro wa dzo no in sty -

tu cjê re fe ren da rza s¹ do we go, oraz zgo d nie z wy ma ga nia mi sta wia ny mi

przez usta wo daw stwo Unii Eu ro pej skiej sy s te ma ty cz nie zwiêk sza siê za -

kres spraw po wie rza nych re fe ren da rzom s¹ do wym po przez prze ka za nie

orze ka nia w za kre sie po stê po wa nia spad ko we go, ko sz tów s¹ do wych oraz

wy da wa nia na ka zów za p³a ty w po stê po wa niu upo mi naw czym.

Kry te rium wy stê po wa nia spo ru o pra wo w pro ce sie i je go bra ku w spra -

wach, dla któ rych w³a œci wy jest tryb po stê po wa nia nie pro ce so we go, nie jest

je dnak prze strze ga ne œciœ le i kon sek wen tnie, na sku tek cze go w po stê po wa -

niu nie pro ce so wym s¹ roz poz na wa ne pe w ne spra wy, któ re ze swej is to ty

ma j¹ cha rak ter spor ny (np. spo ry w za kre sie ro sz czeñ po miê dzy wspó³ w³a -

œci cie la mi, spo ry co do dzia ³u spad ku). Z te go wzglê du is tot ne zna cze nie ma

ana li za fun kcji, ja kie s¹d re a li zu je w obu po stê po wa niach.

Bio r¹c wiêc pod uwa gê spra wy, ja kie s¹ roz poz na wa ne w po stê po wa -

niu nie pro ce so wym i ja kie mog li by, z uwa gi na ich cha rak ter, wy ko ny waæ

re fe ren da rze s¹ do wi, mo¿ na do ko naæ na stê pu j¹ ce go po dzia ³u:
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1. W po stê po wa niu spad ko wym – na le ¿a ³o by, wzo rem fun kcjo no wa nia in -

sty tu cji re fe ren da rza w  in nych kra jach,  prze ka zaæ  re fe ren da rzom s¹ do -

wym naj bar dziej  ty po we  spra wy z za kre su ochro ny pra w nej po le ga j¹ ce

na: stwier dza niu praw do spad ku, zaœ ewen tual ne ogra ni cze nie mog ³o by

do ty czyæ spo rów mo g¹ cych po wstaæ na tym tle, zwi¹ za nych np. z dzia -

³em spad ku. Brak   przy zna nia re fe ren da rzom ana lo gi cz nych kom pe ten cji

co no ta riu szom na le ¿y uz naæ za nie zro zu mia ³y i nie u za sa dnio ny.

Po sze rze nie kom pe ten cji re fe ren da rzy jest oczy wi ste za ró wno na grun cie

ana li zy kon sty tu cyj nej po zy cji ustro jo wej re fe ren da rza s¹ do we go – ze

wzglê du na je go bez stron noœæ i nie za le¿ noœæ, jak i pra wno po ró wnaw -

czej. Do dat ko wo wska zaæ na le ¿y, i¿ kon struk cja ta ka is t nie je i spraw dza

siê w sy s te mie nie miec kim, gdzie pra wa do spad ku po œwiad cza re fe ren -

darz ja ko or gan s¹ du spad ku.

Pod kreœ le nia wy ma ga, ¿e kom pe ten cja roz poz na wa nia spraw w za kre sie

praw do spad ku na roz pra wie zo sta ³a po wie rzo na no ta riu szo wi, a nie mu si

to byæ re gu ³¹, gdy¿ za ³at wie nie tych ¿e spraw z ca ³¹ pe w no œci¹ by ³o by mo¿ -

li we na po sie dze niu ja wnym, gdy by roz pra wa mia ³a byæ w tym wzglê dzie

ja k¹œ ce zu r¹, któ ra fak ty cz nie nie ma uza sa dnie nia me ry to ry cz ne go.

2. Po stê po wa nia klau zu lo we –  w in nych kra jach eu ro pej skich, miê dzy in ny -

mi w Niem czech, w bar dzo sze ro kim za kre sie na le ¿¹ one do re fe ren da -

rzy, al bo wiem na da wa nie pro stych klau zul po spraw dze niu wa run ków

for mal nych do ko ny wa ne jest przez se kre ta rzy s¹ do wych,  a do pie ro

w skom pli ko wa nych spra wach, do ty cz¹ cych np. roz sze rze nia klau zu li na

in n¹ oso bê, kom pe ten cja ta zo sta ³a przy zna na re fe ren da rzom. Ta kie roz -

wi¹ za nie po zwa la na pe³ ne me ry to ry cz ne wy ko rzy sta nie kadr.

3. Spra wy z za kre su ochro ny praw oso bi stych i ma j¹t ko wych – usta no wie nie 

opie ki nad ma ³o let nim i nad zór nad ni¹, usta no wie nie ku ra te li dla pod -

mio tów niemo g¹ cych wy ko ny waæ swych praw, przy jmo wa nie œwiad cze -

nia do de po zy tu, zo bo wi¹ za nie al ko ho li ka do le cze nia w za k³a dzie

od wy ko wym.

4. W po stê po wa niu cy wil nym – usta le nie fak tów pra wot wór czych, w tym

uz na nie za zmar ³e go, stwier dze nie zgo nu, spro sto wa nie, unie wa¿ nie nie

i usta le nie tre œci ak tu sta nu cy wil ne go, od two rze nie  dyp lo mu i œwia de -

ctwa na u ko we go, umo rze nie utra co ne go do ku men tu.

5. Re je stra cja zda rzeñ i przy jmo wa nie oœ wiad czeñ ro dz¹ cych skut ki pra w ne 

– przy jmo wa nie oœ wiad czeñ o uz na niu dziec ka po za ma³ ¿eñ skie go,

6. In ne spra wy prze ka za ne przez prze pi sy szcze gól ne – spra wy do ty cz¹ ce

spi su wy bor ców,  udzie le nie ze zwo le nia na za war cie ma³ ¿eñ stwa w wy -

pad kach prze wi dzia nych w kro.
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2. Pro po zy cje zmian w usta wie z 17 li s to pa da 1964 r.
Ko deks po stê po wa nia cy wil ne go 
(Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze póŸn. zmia na mi):

1. Z³o ¿e nie przed mio tu œwiad cze nia do de po zy tu s¹ do we go – po art. 692

do da je siê art. 6921 w brzmie niu:

art. 6921. Spra wy w po stê po wa niu o z³o ¿e nie przed mio tu œwiad cze nia 

do de po zy tu s¹ do we go mo ¿e roz poz na waæ re fe ren darz s¹ do wy.

Po stê po wa nie „de po zy to we” s³u ¿y pra w ne mu po twier dze niu za sa dno -

œci z³o ¿e nia przed mio tu œwiad cze nia do de po zy tu s¹ do we go oraz spra wo -

wa niu do zo ru nad przed mio ta mi prze cho wy wa ny mi. Po stê po wa nie to

obe jmu je po twier dze nie do ko na nia czte rech czyn no œci: po twier dze nia z³o -

¿e nia i zwro tu œwiad cze nia do de po zy tu s¹ do we go, wy da nia przed mio tu

oraz prze jœcia de po zy tu na w³a s noœæ pañ stwa.

Ze wzglê du na cha rak ter spraw de po zy to wych w pe³ ni uza sa dnio ne jest

po wie rze nie czyn no œci, po le ga j¹ cych na po twier dza niu za sa dno œci z³o ¿e nia

przed mio tu œwiad cze nia do de po zy tu s¹ do we go, re fe ren da rzom s¹ do wym.

2. Spra wy z za kre su uz na nia za zmar ³e go i stwier dze nia zgo nu – po art. 526 

do da je siê art. 5261 w brzmie niu:

art. 5261. Czyn no œci w spra wach o uz na nie za zmar ³e go mo g¹ wy ko -

ny waæ re fe ren da rze s¹ do wi.

Ce lem po stê po wa nia uz na nia za zmar ³e go jest usu niê cie nie pe w no œci

oto cze nia oso by za gi nio nej po przez uz na nie jej za zmar ³¹. Na to miast po -

stê po wa nie o stwier dze nie zgo nu ma miej sce, gdy œmieræ jest nie w¹t pli wa,

a tyl ko nie znaj du je od zwier cied le nia w ak tach sta nu cy wil ne go z po wo du

bra ku spo rz¹ dze nia ak tu zgo nu.

Po sze rze nie kom pe ten cji w tym za kre sie mo¿ li we jest ró w nie¿ po przez 

do da nie wska za nych po wy ¿ ej za pi sów do art. 5091 kpc lub wy kreœ le nie te go 

ar ty ku ³u i prze nie sie nie za pi sów do po szcze gól nych dzia ³ów, tj. art. 6261

kpc: do da je siê art. 6261 w brzmie niu:

art. 6261 § 1. Spra wy w po stê po wa niu wie czy stok siê go wym roz poz na -

wa ne    s¹ na po sie dze niu nie ja wnym.

§ 2. Ucze stni ka mi po stê po wa nia op rócz wnios ko daw cy s¹ tyl ko te

oso by, któ rych pra wa zo sta ³y wy kreœ lo ne lub ob ci¹ ¿o ne, b¹dŸ na

rzecz któ rych wpis ma na st¹ piæ.

§ 3. Czyn no œci w po stê po wa niu wie czy stok siê go wym mo g¹ wy ko ny -

waæ re fe ren da rze s¹ do wi.

§ 4. Nie sta no wi prze szko dy do wpi su oko li cz noœæ, ¿e po z³o ¿e niu

wnios ku wnios ko daw ca  b¹dŸ in ny ucze stnik po stê po wa nia zmar³ lub
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zo sta³ po zba wio ny al bo ogra ni czo ny w mo¿ li wo œci roz po rz¹ dza nia

pra wem al bo w zdol no œci do czyn no œci pra w nych.

§ 5. Je ¿e li wpis do ksiê gi wie czy stej ma na st¹ piæ na  wnio sek za war ty

w  ak cie  no ta rial nym, za war toœæ pra wa pod le ga j¹ ce go uja wnie niu

przy jmu je siê, za war t¹ w ak cie no ta rial nym, war toœæ przed mio tu po -

da n¹ przez stro ny. W ta kim przy pad ku prze pi su art. 25 nie sto su je siê.

art. 6942 otrzy mu je brzmie nie:

art. 6942 § 1. W spra wach re je stro wych wy ³¹ cz nie w³a œci wy jest s¹d

re jo no wy (s¹d go spo dar czy) w³a œci wy ze wzglê du na miej sce za mie sz -

ka nia lub sie dzi bê pod mio tu, któ re go wpis do ty czy (s¹d re je stro wy).

§ 2. Czyn no œci w po stê po wa niu re je stro wym mo g¹ wy ko ny waæ re fe -

ren da rze s¹ do wi z wy ³¹ cze niem pro wa dze nia roz praw.

do da je siê art. 5071 w brzmie niu:

art. 5071. Czyn no œci w spra wach na le ¿¹ cych do po stê po wa nia nie pro -

ce so we go, z wy j¹t kiem spraw, dla któ rych za strze ¿o na jest w³a œci -

woœæ s¹ dów okrê go wych, mo g¹ wy ko ny waæ re fe ren da rze s¹ do wi.

3. Czyn no œci w za kre sie po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go i za bez pie cza j¹ ce go

– po art. 758 do da je siê art. 7581 w brzmie niu:

art. 7581. Czyn no œci w po stê po wa niu eg ze ku cyj nym mo ¿e wy ko ny -

waæ re fe ren darz s¹ do wy, z wy j¹t kiem spraw zwi¹ za nych z roz poz na -

niem po wództw prze ciw eg ze ku cyj nych, skarg na czyn no œci

ko mor ni ka oraz spraw, w któ rych za cho dzi po trze ba wy zna cze nia

roz pra wy.

Eg ze ku cja s¹ do wa s³u ¿y przy mu so we mu wy ko na niu orze czeñ i in nych 

ak tów pra w nych wy da nych w po stê po wa niu cy wil nym.

W po stê po wa niu eg ze ku cyj nym za sa da spor no œci i kon tra dyk to ryj no -

œci wcho dzi w ra chu bê w tym sen sie, ¿e ma w nim miej sce prze ciw sta wnoœæ

in te re sów sta no wisk i stron – wie rzy cie la i d³u¿ ni ka. Po stê po wa nie to nie to czy 

siê w for mie kon tra dyk to ryj no œci,  lecz  w  for mach   do sto so wa nych   do  cha -

rak te ru   czyn no œci eg ze ku cyj nych. W szer szym za kre sie ta za sa da wcho dzi

w grê przy roz poz na wa niu œrod ków za skar ¿e nia na czyn no œci or ga nów eg ze -

ku cyj nych („Po stê po wa nie cy wil ne” – J. Jod ³ow ski, Z. Re sich, J. La pier re,

T. Misiuk-Jod³owska, War sza wa 1997, s. 122).

Po de jmo wa ne czyn no œci eg ze ku cyj ne s¹ w szcze gól no œci zwi¹ za ne

z za pe wnie niem nad zo ru nad po stê po wa niem eg ze ku cyj nym pro wa dzo nym 

przez ko mor ni ka i po twier dza niem pe w nych sta nów pra w nych, bê d¹ cych

wy ni kiem te go po stê po wa nia. Trud no wiêc nie za li czyæ po stê po wa nia eg ze -

ku cyj ne go do tych po stê po wañ, w któ rych s¹ re a li zo wa ne za da nia z za kre su

ochro ny pra wa, ma j¹c w szcze gól no œci na uwa dze, ¿e is to ta spo ru zo sta ³a
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ju¿ up rze d nio roz strzyg niê ta, a na eta pie eg ze ku cyj nym do cho dzi je dy nie

do urze czy wi stnie nia te go, o czym zde cy do wa³ s¹d. Wy j¹ tek sta no wi¹ spra -

wy z za kre su po wództw prze ciw eg ze ku cyj nych (art. 840 –843 kpc), któ re

ma j¹ w is to cie spor ny cha rak ter.

W po stê po wa niu eg ze ku cyj nym s¹d ja ko or gan eg ze ku cyj ny wy ko nu je 

czyn no œci wska za ne w usta wie, w tym w przy pad kach œciœ le okreœ lo nych

– po prze pro wa dze niu roz pra wy.

Po wie rze nie re fe ren da rzom s¹ do wym czyn no œci eg ze ku cyj nych, z wy -

³¹ cze niem roz poz na wa nia skarg na czyn no œci ko mor ni ka, po wództw prze -

ciw eg ze ku cyj nych oraz spraw, w któ rych wy stê pu je ob li ga to ryj noœæ

prze pro wa dze nia roz pra wy, w zna cz nej mie rze przy czy ni siê do uspra wnie -

nia po stê po wa nie wy ko naw cze go, ja kim jest po stê po wa nie eg ze ku cyj ne.

4. Czyn no œci w spra wach o udzie le nie za bez pie cze nia po art. 734 do da je

siê art. 7341 w brzmie niu:

art. 7341 § 1. Czyn no œci w spra wach z za kre su udzie le nia za bez pie -

cze nia mo ¿e wy ko ny waæ re fe ren darz s¹ do wy.

§ 2. Do czyn no œci, o któ rych mo wa w § 1, na le ¿¹:

1) za bez pie cze nie ro sz czeñ pie niê¿ nych w spo sób okreœ lo ny

w art. 747,

2) za bez pie cze nie ro sz czeñ nie pie niê¿ nych w spo sób okreœ lo ny w art.

755 § 1 pkt 2, 3 i 5,

3) na da nie po sta no wie niu o udzie le niu za bez pie cze nia pod le ga j¹ ce -

mu wy ko na niu w dro dze eg ze ku cji klau zu li wy ko nal no œci.

Po stê po wa nie za bez pie cza j¹ ce s³u ¿y udzie le niu tym cza so wej ochro ny 

pra w nej po przez za pe wnie nie sku te cz no œci i wy ko nal no œci ma j¹ ce go za -

paœæ lub za pad ³e go orze cze nia s¹ du. Re a li za cji te go ce lu mo ¿e s³u ¿yæ po -

wie rze nie re fe ren da rzom s¹ do wym œciœ le okreœ lo nych czyn no œci z za kre su

te go po stê po wa nia, zw³a sz cza w œwiet le za pe wnie nia je go spra w no œci

i szyb ko œci.

Do czyn no œci wy ko ny wa nych przez re fe ren da rzy mo g¹ na le ¿eæ

w szcze gól no œci: wy da nie po sta no wie nia o udzie le niu lub od mo wie udzie -

le nia za bez pie cze nia oraz po sta no wie nia w przed mio cie uchy le nia lub

ogra ni cze nia za bez pie cze nia (dwa osta t nie roz strzyg niê cia z uwa gi na zna -

jo moœæ spra wy, co wy ma gaæ bê dzie zmia ny za pi su usta wo we go w za kre sie

ob li ga to ryj no œci prze pro wa dze nia roz pra wy). Na da nie po sta no wie niu

o udzie le niu za bez pie cze nia pod le ga j¹ ce mu wy ko na niu w dro dze eg ze ku -

cji klau zu li wy ko nal no œci w try bie art. 743 kpc jest czyn no œci¹ z za kre su za -

pe wnie nia wy ko na nia za rz¹ dze nia tym cza so we go.
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3. Po stê po wa nie ak ce so ryj ne

Po stê po wa nie ak ce so ryj ne spe³ nia fun kcjê po moc ni cz¹ w sto sun ku do

po stê po wa nia g³ó wne go w pro ce du rze cy wil nej, s³u ¿y bo wiem re a li zo wa niu 

ce lów po stê po wa nia g³ó wne go po przez je go przy go to wa nie, uzu pe³ nie nie

lub za bez pie cze nie.

Kom pe ten cja w po wy ¿ szym za kre sie jest nie zbê d na dla pra wid ³o we go

wy ko ny wa nia czyn no œci me ry to ry cz nych zwi¹ za nych z kon kret ny mi za da -

nia mi i dla te go nie po ro zu mie niem jest przy pi sy wa nie na tej pod sta wie re fe -

ren da rzom wy ko ny wa nia g³ó wnie czyn no œci po moc ni czych. W tym sen sie

wstêp na ana li za pism pro ce so wych i ich de kre ta cja przez prze wo dni cz¹ cych

wy dzia ³ów bar dziej od po wia da tej de fi ni cji.

Je d nym z po stê po wañ po moc ni czych, w któ rych ju¿ orze ka j¹ re fe ren da -

rze s¹ do wi, jest po stê po wa nie o zwol nie nie od ko sz tów. Zda niem sto wa rzy sze -

nia, mo¿ li we jest kom pe ten cyj ne prze ka za nie re fe ren da rzom s¹ do wym

po stê po wa nia po je dnaw cze go (art. 184 –186 kpc) oraz po stê po wa nia o za bez -

pie cze nie do wo du (art. 310 –315 kpc).

Po stê po wa nia ak ce so ryj ne s¹ po stê po wa nia mi sa mo dziel ny mi i to cz¹

siê po za spra w¹ g³ó wn¹. Po nad to s¹ to po stê po wa nia stri cte nie spor ne,

a wiêc niesta no wi¹ ce wy mia ru spra wied li wo œci.

4. Pra wo kar ne wy ko naw cze

Pro po zy cja roz sze rze nia kom pe ten cji re fe ren da rza s¹ do we go w po stê -

po wa niu kar nym wy ko naw czym, ja ko or ga nu sa mo dziel nie po de jmu j¹ ce go

de cyz je, obe jmu je wy da wa nie:

a. za rz¹ dzeñ wy ko naw czych

b. de cyz ji do ty cz¹ cych ogól nie po jê te go wy ko na nia ka ry grzy wny:

– od ra cza nie p³at no œci ka ry grzy wny

– roz k³a da nie na ra ty ka ry grzy wny

– kie ro wa nie do eg ze ku cji ka ry grzy wny

– umo rze nie ka ry grzy wny

– za mia na ka ry grzy wny na ka rê za stêp cz¹  w po sta ci pra cy spo ³e cz nie

u¿y te cz nej (z wy j¹t kiem za mia ny ka ry grzy wny na ka rê po zba wia nia

wol no œci)

c. de cyz je do ty cz¹ ce ogól nie po jê te go wy ko na nia ka ry ogra ni cze nia wol -

no œci:

– od ra cza nie wy ko na nia ka ry ogra ni cze nia wol no œci

– udzie la nie prze rwy w od by wa niu ka ry ogra ni cze nia wol no œci do cza su 

usta nia prze szko dy
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– za mia na ka ry ogra ni cze nia wol no œci na ka rê grzy wny

– za wie sze nie ka ry ogra ni cze nia wol no œci

– umo rze nie ka ry ogra ni cze nia wol no œci

– zmia na okreœ lo ne go przez ten s¹d ro dza ju pra cy lub miej sca jej wy ko -

ny wa nia

– zmniej sza nie ze wzglê dów wy cho waw czych za kre su ka ry ogra ni cze -

nia wol no œci (orze czo nej li cz by go dzin wy ko ny wa nej pra cy w sto sun -

ku mie siê cz nym lub wy so ko œci mie siê cz nych po tr¹ ceñ z wy na gro dze -

nia za pra cê)

d. orze czeñ w przed mio cie  usta no wie nia ob roñ cy dla ska za ne go w sy tua cji

okreœ lo nej art. 8 § 2 kkw

e. za rz¹ dzeñ ze brania in for ma cji do ty cz¹ cych ska za ne go, w szcze gól no œci

w dro dze wy wia du œro do wis ko we go prze pro wa dzo ne go przez ku ra to ra

s¹ do we go

f. orze czeñ w przed mio cie do wo dów rze czo wych.

Po stê po wa nie kar ne wy ko naw cze okreœ la spo sób re a li za cji orze czeñ

wy da nych przez s¹ dy w po stê po wa niu kar nym, przede wszy s t kim wy ro ków

do ty cz¹ cych przed mio tu pro ce su kar ne go, a wiêc kar i in nych œrod ków pe -

nal nych.

Op rócz te go prze pi sy po stê po wa nia kar ne go wy ko naw cze go re gu lu j¹

wy ko ny wa nie œrod ków orze czo nych in cy den tal nie w trak cie wcze œ niej -

szych sta diów pro ce su (ka ra grzy wny, tym cza so we are szto wa nie).

Wre sz cie ko deks kar ny wy ko naw czy re gu lu je wy ko ny wa nie orze czeñ

za pad ³ych w po stê po wa niach in cy den tal nych ju¿ w sta dium wy ko naw -

czym.

W sze ro ko ro zu mia nym po stê po wa niu wy ko naw czym s¹d co do za sa -

dy nie spra wu je wy mia ru spra wied li wo œci, któ ry jest spra wo wa ny w po prze -

dza j¹ cym eta pie po stê po wa nia, a za tem w po stê po wa niu roz po znaw czym

do mo men tu wy da nia wy ro ku. Czyn no œci s¹ du w po stê po wa niu wy ko naw -

czym zmie rza j¹ do pra wid ³o wej re a li za cji ju¿ wy mie rzo nej ka ry, ewen tual -

nie zmie rza j¹ do mo dy fi ka cji tej ka ry ze wzglê du na cel, ja ki ona ma

spe³ niaæ.

Wy da je siê, i¿ re fe ren darz s¹ do wy w po stê po wa niu kar nym wy ko naw -

czym móg³ by prze j¹æ nie któ re kom pe ten cje przy pi sa ne s¹ do wi, któ re zmie -

rza j¹ do eg ze ku cji orze czo nych przez s¹d kar, tj. ka ry grzy wny, ka ry

ogra ni cze nia wol no œci.

Je dy nie po de jmo wa nie przez re fe ren da rza czyn no œci w za kre sie orze -

czo nej ka ry po zba wie nia wol no œci, z uwa gi na jej izo la cyj ny i naj su row szy

cha rak ter, nie wy da je siê za sa dne. W tej mie rze w dal szym ci¹ gu s¹d wi nien
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czu waæ nad pra wid ³o wym wy ko na niem ka ry oraz orze kaæ w przed mio cie

za mia ny in nych kar na ka rê po zba wie nia wol no œci.

W za kre sie ka ry grzy wny re fe ren darz s¹ do wy móg³ by w szcze gól no œci

kie ro waæ do eg ze ku cji ka ry grzy wny, od ra czaæ p³at no œci ka ry grzy wny, roz -

k³a daæ na ra ty ka ry grzy wny, uma rzaæ ka ry grzy wny, za mie niaæ ka rê grzy -

wny na ka rê za stêp cz¹ w po sta ci pra cy spo ³e cz nie u¿y te cz nej.

W za kre sie wy ko na nia ka ry ogra ni cze nia wol no œci re fe ren darz móg³ by

z ko lei od ra czaæ wy ko na nie ka ry ogra ni cze nia wol no œci, udzie laæ prze rwy

w od by wa niu ka ry ogra ni cze nia wol no œci do cza su usta nia prze szko dy, za -

mie niaæ ka rê ogra ni cze nia wol no œci na ka rê grzy wny, za wie szaæ ka rê ogra -

ni cze nia wol no œci, uma rzaæ ka rê ogra ni cze nia wol no œci, zmie niaæ

okreœ lo ny przez s¹d ro dzaj pra cy lub miej sca jej wy ko ny wa nia, zmniej szaæ

ze wzglê dów wy cho waw czych orze czo n¹ li cz bê go dzin wy ko ny wa nej pra -

cy w sto sun ku mie siê cz nym lub wy so koœæ mie siê cz nych po tr¹ ceñ z wy na -

gro dze nia za pra cê, za rz¹ dzaæ ze branie in for ma cji do ty cz¹ cych ska za ne go,

w szcze gól no œci w dro dze wy wia du œro do wis ko we go prze pro wa dzo ne go

przez ku ra to ra s¹ do we go.

Nie w¹t pli wie w po stê po wa niu wy ko naw czym re fe ren darz móg³ by

orze kaæ w za kre sie usta no wie nia pe³ no moc ni ka z urzê du, szcze gól nie ¿e ta

kom pe ten cja zo sta ³a mu ju¿ po wie rzo na w po stê po wa niu cy wil nym.

5. Pro po zy cje roz sze rze nia kom pe ten cji w za kre sie pro ce du ry kar nej

1. Po stê po wa nie na ka zo we i wy da nie wy ro ku na ka zo we go – co pra w da

wska za ny za kres do ty czy wy mie rza nia spra wied li wo œci, to je dnak ogra ni -

cza³ by siê tyl ko do dro b nych i po spo li tych spraw, w któ rych orze ka n¹ ka -

r¹ by ³a by grzy wna b¹dŸ ogra ni cze nie wol no œci. Spra wy, któ re mo g¹ byæ

roz pa try wa ne w po stê po wa niu na ka zo wym, nie s¹ me ry to ry cz nie skom -

pli ko wa ne (oko li cz no œci czy nu i wi na os kar ¿o ne go nie bu dz¹ w¹t pli wo -

œci). Sko ro za wy kro cze nia dro go we ka raæ mo ¿e fun kcjo na riusz po li cji, to

tym sa mym brak jest uza sa dnie nia, by w spra wach o wy kro cze nia in ne ni¿ 

dro go we nie móg³ orzec re fe ren darz. Za zna czyæ na le ¿y, ¿e po stê po wa nie 

man da to we nie prze wi du je na wet zwyk ³e go try bu za skar ¿e nia,    a je dy nie 

mo¿ li woœæ for mal ne go za kwe stio no wa nia pra wo moc ne go man da tu

ogra ni czo ne go je dy nie do ba da nia, czy man dat zo sta³ wy sta wio ny za

czyn nie doz wo lo ny, bez wni ka nia w kwe stiê za wi nie nia.

2. In sty tu cja ska za nia bez roz pra wy – mog ³a by ró w nie¿ zo staæ prze ka za na do

za kre su kom pe ten cji re fe ren da rza s¹ do we go, al bo wiem jej za sto so wa nie

mo¿ li we jest je dy nie w sy tua cji, gdy oko li cz no œci po pe³ nie nia czy nu nie
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bu dz¹ w¹t pli wo œci, a ka ra b¹dŸ œro dek kar ny s¹ usta la ne w to ku po stê po -

wa nia przy go to waw cze go,  tzn. sam os kar ¿o ny do bro wol nie wno si o ich

za sto so wa nie.

Pro po no wa ne przez sto wa rzy sze nie roz sze rze nie kom pe ten cji re fe ren -

da rza s¹ do we go we wska za nej ma te rii spraw nie sta no wi ka ta lo gu za mkniê -

te go. W mia rê roz wo ju in sty tu cji oraz w œwiet le ro s n¹ cych po trzeb s¹ dów

nie wy klu czo ne jest stop nio we, suk ce sy wne zwiêk sza nie ob sza ru up ra wnieñ 

re fe ren da rza. Za po cz¹t ko wa ny pro ces bê dzie s³u ¿yæ re a li za cji pryn cy pial -

ne go za ³o ¿e nia od ci¹ ¿e nia s¹ dów w za kre sie dro b nych i nie spor nych spraw

s¹ do wych.

Przewodnicz¹cy 

Ogól no pol skiego Sto wa rzy sze nia

Re fe ren da rzy S¹ do wych

Maciej Neusser



Hel siñ ska Fun da cja Praw Cz³o wie ka 

– Pun ktem wy jœcia do dys ku sji po win no byæ roz wa ¿e nie przy sz³o œci za wo -

du sê dzie go, a nie je dy nie pro ste wy ko na nie wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu -

cyj ne go w spra wie ase so rów s¹ do wych. Zda niem przed sta wi cie li

Hel siñ skiej Fun da cji Praw Cz³o wie ka, wy rok TK stwa rza okaz jê do stwo -

rze nia zu pe³ nie no we go po de jœcia do za wo du sê dzie go oraz do kon sty tu -

cyj nych gwa ran cji pra wa do s¹ du. Po do b na okaz ja do pub li cz nej dys ku sji

mo ¿e siê nie po wtó rzyæ przez ko lej ne 10 –20 lat. Okaz jê na le ¿y w pe³ ni wy -

ko rzy staæ, a nie za sta na wiaæ siê nad po ³o wi cz ny mi roz wi¹ za nia mi.

– Wy miar spra wied li wo œci jest w z³ym sta nie. Czê œ cio wo jest to wy ni kiem sy -

s te mu edu ka cji sê dziów, ich do bo ru, bra ku wy star cza j¹ ce go do œwiad cze -

nia ¿y cio we go czy bra ku umie jêt no œci kon sty tu cyj ne go war to œcio wa nia

swoich de cyz ji. Spra wa œmier ci oby wa te la Ru mu nii naj le piej po ka zu je, na

jak po wa¿ ne b³ê dy lu dz kie (po chop ne i zbyt d³u gie sto so wa nie tym cza so -

we go are szto wa nia) na ra ¿o ny jest nasz wy miar spra wied li wo œci.

– Wy zna cz ni kiem wszel kich zmian w sy s te mie wy mia ru spra wied li wo œci po -

win no byæ kon sty tu cyj ne pra wo do s¹ du. Wszel kie dzia ³a nia re for ma tor skie 

po win ny od no siæ siê do te go pra wa – usta wo daw ca po wi nien na ka ¿ dym

kro ku roz wa ¿aæ, jak za pe wniæ, aby pra wo do s¹ du by ³o w mo¿ li wie naj -

szer szym stop niu sza no wa ne. Wszel kie in ne kwe stie s¹ w is to cie wtór ne.

– Do tych cza so wy mo del kszta³ ce nia sê dziów nie spraw dza siê z ró¿ nych

wzglê dów. Jest to mo del opar ty na za sa dzie ka rie ry sê dziow skiej. Po cz¹w -

szy od ap li ka cji, przez ase su rê, po s¹ dy ko lej nych in stan cji (w tym prze wo -

dni cze nie wy dzia ³om, s¹ dom), za wód sê dzie go opie ra siê na ci¹g ³ym

awan sie. Ten mo del ma wie le ne ga ty wnych kon sek wen cji. Po pier wsze, sê -

dzio wie rzad ko po cho dz¹ spo za œro do wis ka sê dziow skie go. Nie ma do p³y -

wu osób z in nych za wo dów pra wni czych, a tym sa mym nie two rzy siê

in te lek tual ny kli mat dla lep szej czy bar dziej twór czej pra cy. Po dru gie, mo -

del ten po wo du je nie je dno li toœæ orze cz ni ctwa w po szcze gól nych okrê gach 

ape la cyj nych (ze wzglê du na awans za wo do wy we d³ug kry te riów przy jê -

tych w da nej ape la cji). Po trze cie, mo del ka rie ry od ci¹ ga sê dziów od s¹ dze -

nia na rzecz pra cy ad mi ni stra cyj nej (bo to jest je d nym z kry te riów awan su).
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Po czwar te, sê dzio wie bê d¹ cy przez wiê k szoœæ ¿y cia za wo do we go

zwi¹ za ni tyl ko z tym œro do wis kiem, si ³¹ rze czy nie ma j¹ do œwiad cze nia ¿y -

cio we go po trzeb ne go do roz strzy ga nia wie lu spraw (cho cia¿ by spe cja li sty -

cz nych spraw go spo dar czych). W tym kon tek œ cie war to zwró ciæ uwa gê na

doœæ ubo gi sy s tem uzu pe³ nia nia wie dzy sê dziów, w tym wie dzy in ter dys -

cyp li nar nej (eko no mia, psy cho lo gia). Po pi¹ te, ten mo del ka rie ry sê dziow -

skiej pro wa dzi do stop nio we go two rze nia siê cze goœ na kszta³t kor po ra cji

za wo do wej sê dziów, a nie zbio ru wy bit nych in dy wi dua li stów, któ rych ¿y -

cio w¹ mi sj¹ (i s³u¿ b¹ spo ³e czeñ stwu) jest roz strzy ga nie spo rów.

– Mo del pro po no wa ny przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa (sê dzia gro dz ki) ni -

cze go w is to cie nie zmie nia. Po pier wsze, jest to mo del wpi su j¹ cy siê w do -

tych cza so wy sy s tem na bo ru do za wo du sê dzie go. Oso by po ap li ka cji bê d¹

sê dzia mi gro dz ki mi, aby po tem staæ siê sê dzia mi s¹ dów re jo no wych itd. Po

dru gie, kon cep cja ta jest ma ³o prze ko nu j¹ ca w zwi¹z ku z po stu lo wa nym

od ci¹ ¿e niem s¹ dów (w zwi¹z ku ze zwiê k sze niem kom pe ten cji re fe ren da -

rzy czy elek tro ni cz nym roz strzy ga niem nie któ rych spo rów). Po trze cie, sê -

dzia gro dz ki nie bê dzie sê dzi¹ w ro zu mie niu war to œci wy ni ka j¹ cych

z kon sty tu cji, bo bê dzie mu bra ko wa ³o cho cia¿ by do œwiad cze nia ¿y cio we -

go. Nie na le ¿y za po mi naæ, ¿e dro b ne spra wy tak sa mo za s³u gu j¹ na roz -

strzyg niê cie przez rze tel ny i nie za wis ³y s¹d, jak i spra wy po wa¿ ne.

Ne ga ty wne roz strzyg niê cie na wet w dro b nej spra wie mo ¿e bo wiem pro wa -

dziæ do sze re gu ne ga ty wnych kon sek wen cji (np. utra ty pra cy). Po czwar te,

po wsta je py ta nie, jak w przy pad ku stwo rze nia mo de lu sê dzie go gro dz kie go 

za pe wniæ sê dzie mu od po wie d nie wy na gro dze nie i wa run ki ma te rial ne do

je go pra cy (sko ro nie któ rzy z tych sê dziów ma j¹ ni gdy nie awan so waæ).

– Dla te go te¿ na le ¿y znieœæ do tych cza so wy sy s tem kszta³ ce nia sê dziów

i w pe w nym sen sie do ko naæ no we go ot war cia w wy mia rze spra wied li wo -

œci. Co cie ka we, nie wy ma ga to wie lu zmian le gis la cyj nych, lecz za sa dni -

czo od wa¿ ne go po de jœcia do re for my oraz zda nia siê na umie jêt no œci

me ne d¿er skie pre ze sów s¹ dów (o czym po ni ¿ej).

– Wy ko na nie wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go po win no, na szym zda -

niem, po le gaæ tyl ko i wy ³¹ cz nie na ure gu lo wa niu sta tu su obe c nych ase so -

rów s¹ do wych. W szcze gól no œci po win ni oni zo staæ pod da ni skró co nej

pro ce du rze na bo ru do za wo du sê dzie go – w dro dze od po wie d nie go sto -

so wa nia usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych. W ten spo sób

naj lep si ase so rzy s¹ do wi zo sta li by sê dzia mi s¹ dów re jo no wych.

– In sty tu cji ase so ra s¹ do we go nie na le ¿y za stê po waæ ¿a dn¹ in n¹ in sty tu cj¹

pra w n¹. Pa ra dok sal nie za blo ko wa nie (dla sê dziów gro dz kich czy ase so -

rów) mo¿ li wo œci awan su do za wo du sê dzie go spo wo du je, ¿e wre sz cie ot -
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wo rzy siê do stêp do za wo du sê dzie go dla osób z in nych za wo dów

pra wni czych. Do tych czas is t nia ³a ta ka mo¿ li woœæ. W prak ty ce je dnak

kan dy da ci z in nych za wo dów (ad wo ka ta, rad cy pra w ne go, pro ku ra to ra,

no ta riu sza, re fe ren da rza) prze gry wa li w kon kur sach z ase so ra mi s¹ do wy -

mi (na sta no wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go) lub z sê dzia mi (na sta no -

wis ko sê dzie go s¹ dów wy ¿ szych in stan cji). Wy j¹t ki s¹ nie li cz ne. Z te go

po wo du wie lu ad wo ka tów czy rad ców pra w nych na wet nie pró bo wa ³o

w tych kon kur sach star to waæ.  

– Za mkniê cie dro gi awan su spo wo du je, ¿e za wód sê dzie go sta nie siê fak ty -

cz nie ko ro n¹ za wo dów pra wni czych. Pre ze si s¹ dów bê d¹ mu sie li og ³a szaæ

kon kur sy na sta no wis ka sê dziów, a do kon kur sów za czn¹ siê zg³a szaæ

przed sta wi cie le in nych za wo dów pra wni czych – z du ¿¹ szan s¹ na suk ces.

Co wiê cej – to w³a œ nie ro l¹ pre ze sów s¹ dów po win no byæ za chê ca nie wy -

bit nych pra wni ków (ad wo ka tów, rad ców pra w nych, pro ku ra to rów, na u -

kow ców, no ta riu szy, re fe ren da rzy) do zg³a sza nia siê do tych kon kur sów.

– W tym kon tek œ cie oczy wi œcie bê dzie ko nie cz ne roz wi¹ za nie kwe stii wy -

na gro dzeñ sê dziow skich. Jest na to je den spo sób – ode rwa nie tych wy na -

gro dzeñ od wy na gro dzeñ pro ku ra to rów i in nych za wo dów, któ rych

wy na gro dze nia opie ra j¹ siê na tzw. mno¿ ni ku sê dziow skim. W ten spo -

sób pod wy¿ ka wy na gro dzeñ do ty czyæ bê dzie 8 tys. osób w ska li kra ju,

a nie 30 tys., co ma is tot ne zna cze nie dla bu d¿e tu pañ stwa. War to je dnak

pa miê taæ, ¿e pod wy¿ ka po win na przede wszy s t kim do ty czyæ sê dziów

s¹ dów re jo no wych, oraz roz wa ¿yæ zró¿ ni co wa nie wy na gro dzeñ w ró¿ -

nych czê œciach kra ju (al bo wpro wa dziæ od po wie d nie do dat ki, np. dla sê -

dziów za mie sz ku j¹ cych w War sza wie).

– Aby za wód sê dzie go sta³ siê d³u go fa lo wo ko ro n¹ za wo dów pra wni czych,

war to roz wa ¿yæ wpro wa dze nie ewo lu cyj ne go mo de lu do cho dze nia do

tej ka rie ry. Obe c nie ko nie cz ne s¹ 3 la ta do œwiad cze nia w in nym za wo -

dzie, aby ubie gaæ siê o sta no wis ko sê dzie go. War to co ro ku roz sze rzaæ

ten wy móg o 1 rok, tak aby za 7 lat ko nie cz ne by ³o po sia da nie do œwiad -

cze nia 10-letniego. W ten spo sób oso by z co raz wiê k szym do œwiad cze -

niem bê d¹ zo sta wa ³y sê dzia mi.

– Nasz mo del za k³a da zre zyg no wa nie z po mys ³u spe c jal nej szko ³y dla sê -

dziów, po któ rej skoñ cze niu mo¿ na zo staæ sê dzi¹. Szko ³a dla sê dziów

po win na is t nieæ, ale mu si za jmo waæ siê dwo ma za ga dnie nia mi: (i) pro wa -

dze niem 3 –6 mie siê cz nych in ten sy wnych kur sów dla œwie ¿o po wo ³a nych 

sê dziów, po no mi na cji, ale przed ob jê ciem przez nich sta no wis ka (uzu -

pe³ nia nie ich do tych cza so wej wie dzy w zwi¹z ku ze spe cy fi k¹ pra cy w da -

nym s¹ dzie, tre ning psy cho lo gi cz ny itd.), (ii) pro wa dze niem kur sów dla
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sê dziów i pro ku ra to rów uzu pe³ nia j¹ cych ich wie dzê (tak, jak od by wa siê

to obe c nie).

– Nasz mo del za k³a da mo¿ li woœæ do stê pu do za wo du sê dzie go tak ¿e dla

m³o dych lu dzi, je dnak ¿e z od po wie d nim do œwiad cze niem. Dla nich ta k¹

mo¿ li wo œci¹ po wi nien byæ eg za min re fe ren da rza s¹ do we go, a na stê p nie co 

naj mniej 5-letnia prak ty ka w tym za wo dzie. War to pa miê taæ, ¿e kom pe ten -

cje re fe ren da rza bê d¹ zwiê k szo ne, w zwi¹z ku z czym bê dzie on od gry waæ

wa¿ n¹ ro lê w spra wo wa niu wy mia ru spra wied li wo œci. Re fe ren darz po

spe³ nie niu tych kry te riów for mal nych bê dzie móg³ star to waæ w kon kur sie

na sta no wis ko sê dzie go. Je ¿e li na to miast asy stent sê dzie go chcia³ by zo staæ

sê dzi¹, bê dzie mu sia³ od byæ po do b n¹ dro gê za wo do w¹ – zdaæ eg za min re -

fe ren dar ski oraz od byæ prak ty kê w za wo dzie re fe ren da rza i do pie ro wte dy

ubie gaæ siê w kon kur sie o zo sta nie sê dzi¹.

– Wœród ase so rów s¹ do wych za u wa ¿al na jest eks pek ta ty wa, ¿e po od by ciu

ap li ka cji i ase su ry otrzy ma j¹ oni no mi na cjê sê dziow sk¹. W zwi¹z ku z tym 

na le ¿y przy pom nieæ, ¿e nie mo ¿e is t nieæ coœ ta kie go jak ro sz cze nie o zo -

sta nie sê dzi¹. Sê dzia to jest je den z nie li cz nych za wo dów re gu lo wa nych

bez po œre dnio w kon sty tu cji. Pañ stwo po wie rza wy bra nym przez sie bie

oso bom spra wo wa nie wy mia ru spra wied li wo œci. Dla te go te¿ pañ stwo ma

bar dzo du ¿¹ swo bo dê w okreœ le niu kry te riów, ko go chce do pu œciæ do wy -

ko ny wa nia tej fun kcji. St¹d te¿ ka rie ra w za wo dzie sê dzie go nie mo ¿e byæ 

roz pa try wa na przy u¿y ciu tych sa mych ar gu men tów, co ka rie ra w za wo -

dzie ad wo ka ta czy rad cy pra w ne go. W sy tua cji kie dy pañ stwo nie bê dzie

prze wi dy wa ³o bez po œre dniej œcie¿ ki do stê pu do za wo du sê dzie go dla ab -

sol wen tów pra wa, kon sty tu cja wca le nie zo sta nie na ru szo na.

– Po wy ¿ szy pro jekt jest po trzeb ny pol skie mu wy mia ro wi spra wied li wo œci. Je -

go zrea li zo wa nie mo ¿e byæ no wym ot war ciem i daæ po wa¿ ny im puls do re -

for my wy mia ru spra wied li wo œci. Bê dzie kro kiem w kie run ku stwo rze nia

no wo czes ne go s¹ do wni ctwa, w któ rym za wód sê dzie go sta nie siê ko ro n¹

in nych za wo dów pra wni czych. Dziê ki te mu pra wo do s¹ du na bie rze swo -

jej kon sty tu cyj nej war to œci. Oby wa te le RP i Rzecz po spo li ta Pol ska – aspi ru -

j¹ ca do by cia de mo kra ty cz nym pañ stwem pra wa – za s³u gu j¹ na œwiet ne

s¹ dy i do brych sê dziów. Od wa¿ my siê te go do ko naæ. Nie mo ¿e my za do -

wa laæ siê pó³ œrod ka mi.

prof. Zbi gniew Ho³ da, 

dr Adam Bo dnar, 

dr Piotr K³a do cz ny, 

mec. Mi ko ³aj Pie trzak



Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych pro po nu je, aby uk szta³ to wa ny

mo del uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej czy ni³ za doœæ po ni¿ szym za ³o ¿e -

niom w ce lu uspra wnie nia pro ce su orze ka nia oraz za pe wnie nia pra wid ³o -

wo œci wy da wa nych de cyz ji:

1. Kan dy da ci win ni zo staæ pod da ni we ry fi ka cji, wy ko nu j¹c czyn no œci naj -

bar dziej zbli ¿o ne do czyn no œci sê dzie go, w iden ty cz nych wa run kach;

2. Kon tro la pre dy spo zy cji do ob jê cia urzê du sê dzie go win na do ty czyæ wy -

mie nio nych czyn no œci i byæ prze pro wa dza na w opar ciu o ja s ne kry te ria

usta wo we (obiek ty wne, ra czej nie opar te na oce nie), a jej wy nik po wi nien 

sta no wiæ g³ó wn¹ prze s³an kê mo¿ li wo œci ob jê cia przez kan dy da ta urzê du

sê dzie go (ewen tual nie awan su).

3. Stwo rzo ny mo del wi nien zo staæ pod da ny oce nie z pun ktu wi dze nia mo¿ -

li wo œci two rze nia siê pa to lo gii (sy tua cje prze cho dze nia z wol ne go za -

wo du w œwiet le po wi¹ zañ biz ne so wych czy oso bi stych, kwe stia kon tro li

po zio mu wie dzy pra wni czej i prak ty cz nej osób, któ re wy ko ny wa ³y wol -

ny za wód, w tym w szcze gól no œci ba da nie da wa nia przez nie rê ko jmi

na le ¿y te go wy ko ny wa nia czyn no œci sê dzie go – zna jo moœæ prze pi sów

o s¹ dach, ety ki i me to do lo gii pra cy sê dzie go, kon tro la me ry to ry cz na do -

tych cza so wej pra cy kan dy da ta do ko ny wa na przez wi zy ta to rów itp.).

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych stoi na sta no wis ku, i¿ na bór na

sta no wis ka sê dziow skie wi nien byæ przede wszy s t kim prze pro wa dza ny

spoœ ród osób, któ re wy ko ny wa ³y za wód re fe ren da rza lub asy sten ta sê dzie go.

Na le ¿y pod kreœ liæ, i¿ oso by wy ko nu j¹ ce za wód asy sten ta sê dzie go i re -

fe ren da rza wy ko nu j¹ czyn no œci naj bar dziej zbli ¿o ne do czyn no œci sê dzie go

i w iden ty cz nych jak sê dzia wa run kach (pra ca w s¹ dzie). Gru py te s¹ prak ty -

cz nie po zba wio ne mo¿ li wo œci ja kie go kol wiek awan su, co nie wp³y wa mo ty -

wu j¹ co na ich cz³on ków.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym na le ¿y stwo rzyæ kla ro wne re gu la cje, w któ -

rych win ny byæ za war te ja s ne kry te ria awan so we oraz obiek ty wne prze s³an -

ki, od któ rych spe³ nie nia bê dzie uza le¿ nio na mo¿ li woœæ ubie ga nia siê

o awans, a na stê p nie po wo ³a nie na sta no wis ko sê dzie go osób wy ko nu j¹ cych 
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za wód asy sten ta sê dzie go lub re fe ren da rza. Te re gu la cje win ny pre cy zo waæ

za kres czyn no œci tych grup za wo do wych oraz wska zy waæ na me cha nizm

oce ny wy ko na nych czyn no œci. Oce na ta win na sta no wiæ g³ó wne kry te rium

umo¿ li wia j¹ ce awans (tak ¿e na sta no wis ko sê dziow skie).

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych stoi na sta no wis ku, i¿ naj zdol -

niej si przed sta wi cie le po wy ¿ szych grup za wo do wych win ni byæ awan so wa -

ni naj pierw w ra mach wy ko ny wa ne go za wo du (od po wie d nio: star szy

re fe ren darz, star szy asy stent). Po awan sie za kres czyn no œci i obo wi¹z ków

wi nien ulec po sze rze niu, cze mu po win na ró w nie¿ to wa rzy szyæ gra ty fi ka cja

fi nan so wa w po sta ci zwiê k szo nych za rob ków.

Awans nie po wi nien byæ w ¿a den spo sób uza le¿ nio ny od d³u go œci pra -

cy na okreœ lo nym sta no wis ku ani od ukoñ czo nych up rze d nio ap li ka cji. Przy -

dat noœæ bo wiem do pra cy na kon kret nym sta no wis ku win na byæ oce nia na

po przez oce nê sa mo dziel ne go wy ko ny wa nia przez kan dy da ta czyn no œci

naj bar dziej zbli ¿o nych do sê dziow skich. Ta ka oce na – w spo sób naj lep szy

z mo¿ li wych –  od zwier cied la przy dat noœæ pra wni ka do wy ko ny wa nia kon -

kret nych czyn no œci, wska zu j¹c je go zdol no œci i pre dy spo zy cje w tym za kre -

sie w spo sób w pe³ ni obiek ty wny i kla ro wny, po zwa la j¹ cy unik n¹æ b³ê du

po wo ³y wa nia osób z du ¿¹ wie dz¹, ale nie ra dz¹ cych so bie z okreœ lo ny mi po -

win no œcia mi za wo do wy mi.

Po wy ¿ sze dwa si ta awan so we po zwo l¹ na roz wój za wo do wy pra wni -

kom, któ rych ce lem bê dzie uko ro no wa nie ka rie ry po przez ob jê cie urzê du sê -

dzie go. Roz wój za wo do wy tych pra wni ków bê dzie po zba wio ny

ja kich kol wiek sztu cz nych ba rier, a bê dzie uza le¿ nio ny je dy nie od pra co wi to -

œci, wie dzy i ta len tów pra wni ka. Nie zwi¹ za nie awan su z okre sem pra cy na

okreœ lo nym sta no wis ku bê dzie mo ty wo waæ naj zdol niej szych do wy tê ¿o nej

pra cy, nie znie chê ca j¹c przy tym mniej zdol nych i umo¿ li wia j¹c tak ¿e i ta kim

oso bom awans, je dnak w d³u¿ szej per spek ty wie cza so wej. Kon tro la wy ko ny -

wa nych czyn no œci prze pro wa dza na okre so wo i w opar ciu o obiek ty wne usta -

wo we kry te ria za gwa ran tu je wy so ki po ziom kadr wy mia ru spra wied li wo œci,

a na by ta przez pra wni ka prak ty ka w wa run kach naj bar dziej zbli ¿o nych do

wa run ków pra cy sê dzie go za pe wni spra w ne orze ka nie przez s¹ dy.

Ana lo gi cz ne roz wi¹ za nia mo¿ na od nieœæ do za wo du pro ku ra to ra, do

któ re go dro ga win na pro wa dziæ przez za wód asy sten ta pro ku ra to ra.

W kwe stii prze p³y wu osób po miê dzy za wo da mi pra wni czy mi Sto wa -

rzy sze nie Do rad ców Pra w nych stoi na sta no wis ku, i¿ ta ki prze p³yw na le ¿y

roz pa try waæ z pun ktu wi dze nia je go kie run ku. Prze p³yw pra wni ków z urzê -

dów pub li cz nych (s¹ dy, pro ku ra tu ra) do wol nych za wo dów (ad wo kat, rad ca

pra w ny) wi nien od by waæ siê bez ¿a dnych prze szkód, te oso by dys po nu j¹
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bo wiem od po wie d ni¹ wie dz¹ i prak ty k¹. Prze p³yw w dru g¹ stro nê jest bar -

dziej z³o ¿o ny i w okreœ lo nym stop niu wi nien braæ pod uwa gê za sa dy wska -

za ne po wy ¿ ej. Nie mo¿ na tra ciæ z po la wi dze nia fak tu, i¿ oso by spra wu j¹ ce

wy miar spra wied li wo œci orze ka j¹ o lo sach lu dzi w imie niu Rze czy po spo li tej

Pol skiej, a ich ewen tual ny b³¹d mo ¿e byæ nie mo¿ li wy do na pra wie nia. Spra -

wu j¹c urz¹d pub li cz ny, ich mo¿ li we b³ê dne de cyz je mo g¹ mieæ nie po ró -

wny wal nie wiê k sze ne ga ty wne skut ki ani ¿e li b³ê dy osób wy ko nu j¹ cych

wol ny za wód. Z³e de cyz je szko dz¹ in te re so wi pub li cz ne mu, ni sz cz¹c wi ze -

ru nek urzê du spra wo wa ne go przez ta k¹ oso bê oraz pod wa ¿a j¹c kom pe ten -

cje ca ³ej gru py za wo do wej.

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych nie tra ci tak ¿e z po la wi dze nia

prak ty cz nych trud no œci, ja kie bê d¹ to wa rzy szyæ umo¿ li wie niu ob jê cia urzê -

du sê dzie go przez oso by, któ re up rze d nio wy ko ny wa ³y za wód ad wo ka ta lub 

rad cy pra w ne go. Cho dzi tu taj w szcze gól no œci o:

1. mo¿ li wo œci two rze nia siê ro dz¹ cych pa to lo gie po wi¹ zañ po miê dzy oso -

ba mi obe jmu j¹ cy mi urz¹d sê dziow ski a cz³on ka mi lub klien ta mi kor po ra cji,

do któ rej na le ¿a ³a ta ka oso ba; ta kie po wi¹ za nia mo g¹ prze kreœ laæ ideê spra -

wied li wo œci, do pro wa dza j¹c do wy da wa nia do wol nych wy ro ków i wiel kich

afer, mo g¹ te¿ ni sz czyæ do bry wi ze ru nek wy mia ru spra wied li wo œci;

2. pro blem ta jem ni cy za wo do wej – oso ba obe jmu j¹ ca urz¹d sê dzie go bê -

dzie po zo sta wa ³a zwi¹ za na ta jem ni c¹ od noœ nie fak tów, o któ rych do wie -

dzia ³a siê, udzie la j¹c po mo cy pra w nej ja ko oso ba wy ko nu j¹ ca wol ny

za wód; w prak ty ce mo ¿e to do pro wa dzaæ do li cz nych wy ³¹ czeñ siê ta -

kich sê dziów od ró¿ nych spraw; po nie wa¿ w uza sa dnie niu wy ³¹ cze nia ta -

ka oso ba nie bê dzie mog ³a wska zaæ, dla cze go siê wy ³¹ cza, mo ¿e to

ro dziæ pa to lo giê po przez wy ³¹ cza nie siê sê dziów od spraw, któ rych z ró¿ -

nych przy czyn nie bê d¹ chcie li pro wa dziæ, co nie w¹t pli wie mo ¿e unie -

mo¿ li wiæ spra w ne orze ka nie przez s¹ dy;

3. stan spo czyn ku na le¿ ny sê dzie mu za miast eme ry tu ry – is t nie je nie bez pie -

czeñ stwo, ¿e przed sta wi cie le wol nych za wo dów czê sto bê d¹ za in te re so -

wa ni zna cz nie mniej do cho do wym urzê dem sê dziow skim je dy nie

z uwa gi na wy so ki – w sto sun ku do eme ry tu ry z ZUS – stan spo czyn ku.

Spo so bem roz wi¹ za nia tych pro ble mów mo ¿e byæ usta wo we wpro wa -

dze nie wy mo gu okre su, ja ki mu si up ³y n¹æ po miê dzy wy ko ny wa niem wol ne -

go za wo du (ad wo ka ta, rad cy pra w ne go) a ob jê ciem urzê du sê dzie go.

Nie w¹t pli wie kon tro la przez sa mo rz¹d sê dziow ski do tych cza so wej ka rie ry

ta kie go pra wni ka, w tym je go ewen tual nych po wi¹ zañ z pó³ œwiat kiem lub

in ny mi gru pa mi na cis ku, po win na mieæ za sa dni cze zna cze nie, a usta wa

win na na k³a daæ na or ga ny sa mo rz¹ du sê dziow skie go obo wi¹ zek do ko na nia
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ta kiej ana li zy, w tym w opar ciu o ma te ria ³y ope ra cyj ne od po wie d nich s³u¿b.

In te res pub li cz ny w pe³ ni uza sa dnia ta kie roz wi¹ za nie.

Od noœ nie do sta nu spo czyn ku, mo¿ li wa jest re gu la cja uza le¿ nia j¹ ca

je go wy so koœæ od cza su wy ko ny wa nia urzê du sê dzie go (mi ni mal ny okres

wy ko ny wa nia urzê du sê dzie go, aby ta ki stan uzy s kaæ, wy so koœæ pro por cjo -

nal na do cza su je go wy ko ny wa nia), kon sty tu cyj noœæ ta kie go roz wi¹ za nia

mo ¿e je dnak bu dziæ w¹t pli wo œci. W przy pad ku uchy le nia ta kie go roz wi¹ za -

nia przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny dla przed sta wi cie li wol nych za wo dów

prze cho dz¹ cych na sta no wis ka sê dziow skie i wy ko nu j¹ cych swo je czyn no -

œci orze cz ni cze w sto sun ko wo kró t kim cza sie zo sta ³a by ot war ta fur tka do

uzy s ki wa nia wy so kich eme ry tur, co nie w¹t pli wie mia ³o by ne ga ty wny od biór 

spo ³e cz ny, nie ko rzy stnie wp³y wa ³o by na wi ze ru nek wy mia ru spra wied li wo -

œci i pañ stwa, na ra ¿a ³o by po dat ni ków na do dat ko we ko sz ty oraz by ³o by ra -

¿¹ co nie spra wied li we wo bec in nych grup spo ³e cz nych. Ta kie mu roz wi¹ za niu 

je dno zna cz nie sprze ci wia siê in te res pub li cz ny, a za tem i do sa mej kon cep -

cji win no siê pod cho dziæ z wiel k¹ ostro¿ no œci¹ i roz wa g¹.

Pod su mo wa nie

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych stoi na sta no wis ku, i¿ w obe c nej

sy tua cji na le ¿y zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê na pra wni ków wy ko nu j¹ cych za -

wód asy sten ta sê dzie go (pro ku ra to ra) i re fe ren da rza.

Uko ro no wa nie ka rie ry pra wni ków wy ko nu j¹ cych wol ny za wód (ad -

wo ka tów, rad ców pra w nych) – czê sto nie po ró wny wal nie le piej p³at ny – mo -

¿e ro dziæ pro ble my prak ty cz ne i byæ Ÿród ³em pa to lo gii, w zwi¹z ku z czym

na le ¿y zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê na pro jek to wa ne re gu la cje, aby do tych

pa to lo gii nie do pu œciæ. Na le ¿y tak ¿e zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê na fakt, i¿

na le¿ ny sê dzie mu stan spo czyn ku czê sto mo ¿e byæ je dy n¹ prze s³an k¹ ubie -

ga nia siê przez ad wo ka ta czy rad cê pra w ne go o urz¹d sê dziow ski, co nie jest 

po ¿¹ da ne z pun ktu wi dze nia in te re su pub li cz ne go. Do ta kiej kon cep cji win -

no siê wiêc pod cho dziæ z wiel k¹ ostro¿ no œci¹ i roz wa g¹.

Prze p³yw osób po miê dzy za wo da mi pra wni czy mi wi nien byæ nie o gra -

ni czo ny, z wy j¹t kiem prze p³y wu z wol ne go za wo du do za wo du sê dzie go

lub pro ku ra to ra. Prze p³yw osób z wol nych za wo dów na sta no wis ka w wy -

mia rze spra wied li wo œci wi nien byæ pod da ny sto so wnym re gu la cjom w ce lu

za bez pie cze nia in te re su pub li cz ne go, praw i wol no œci p³y n¹ cych z kon sty -

tu cji oraz prze ciw dzia ³a nia mo g¹ cym siê ro dziæ pa to lo giom.

Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Do rad ców Pra w nych

Daniel Krajewski



Stenogram 
37. po sie dze nia
Ko mi sji Usta wo daw czej

25 kwiet nia 2008 r.





Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dzieñ do bry pañ stwu.

Wi tam pañ stwa bar dzo ser de cz nie na po sie dze niu Ko mi sji Usta wo -

daw czej Se na tu, któ re bê dzie po œwiê co ne za ga dnie niom sta tu su ustro jo we -

go ase so ra s¹ do we go oraz re for my sy s te mu na bo ru kadr do or ga nów

wy mia ru spra wied li wo œci.

Wy ra ¿am ogrom n¹ ra doœæ, ¿e Ko mi sja Usta wo daw cza Se na tu mo ¿e

byæ go spo da rzem dzi siej sze go spot ka nia, zw³a sz cza w ty go dniu, któ ry ob fi -

tu je w ta kie dys ku sje, bo przy pom nê, ¿e 22 kwiet nia od by ³a siê kon fe ren cja

or ga ni zo wa na przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa „Urz¹d sê dzie go ko ro n¹

za wo dów pra wni czych”. Ma my na dzie jê, ¿e oba te po sie dze nia przy czy ni¹

siê do te go, ¿e bê dzie my mie li mo¿ li woœæ szyb sze go usta le nia koñ co we go

pro jek tu do ty cz¹ ce go sta tu su ase so ra s¹ do we go.

Chcia³ bym bar dzo ser de cz nie przy wi taæ go œci obe c nych dzi siaj na

po sie dze niu ko mi sji: pa na mi ni stra Jac ka Cza jê – se kre ta rza sta nu w Mi ni -

ster stwie Spra wied li wo œci, pa na sê dzie go Sta ni s³a wa D¹b row skie go – prze -

wo dni cz¹ ce go Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa, pa na pro fe so ra Le cha

Gar doc kie go – pier wsze go pre ze sa S¹ du Naj wy ¿ sze go, pa ni¹ Joan nê

Agack¹-Indeck¹ – pre zes Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej, pa na Ja na £o ziñ -

skie go – wi ce pre ze sa Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych, pa na Edwar da

Sza frañ ca – wi ce pre ze sa Sto wa rzy sze nia Pro ku ra to rów Rze czy po spo li tej

Pol skiej, oraz pa na Krzy szto fa Ki jow skie go – przed sta wi cie la te go sto wa -

rzy sze nia. Wi tam pañ stwa. Wi tam ró w nie¿: pa ni¹ sê dziê Ma riê Te re sê Ro -

mer – prze wo dni cz¹ c¹ Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA, pa na

Mi ko ³a ja Pie trza ka – przed sta wi cie la Hel siñ skiej Fun da cji Praw Cz³o wie ka,

oraz przed sta wi cie li Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Re fe ren da rzy S¹ do -

wych. Wi tam pañ stwa. Wi tam pa na pro ku ra to ra An drze ja Le cia ka – dy rek to -

ra Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry,
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pa na Grze go rza Ma ja – pre ze sa Sto wa rzy sze nia Fair Play, pa na Da nie la Kra -

jew skie go – pre ze sa Sto wa rzy sze nia Do rad ców Pra w nych, oraz pa na Woj -

cie cha Ga jo sa – przed sta wi cie la te go sto wa rzy sze nia. Wi tam tak ¿e

przed sta wi cie la Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go. Go r¹ co wi tam ró w nie¿ obe c n¹

na tej sa li pa ni¹ mi ni ster Ewê Po lkow sk¹, sze fa Kan ce la rii Se na tu. Wi tam

oczy wi œcie wszy s t kich obe c nych na po sie dze niu, wi tam przed sta wi cie li me -

diów. Z uwa gi na wa gê dzi siej szej dys ku sji tym bar dziej cie szy my siê z pañ -

stwa obe c no œci i z te go, ¿e dziê ki wam in for ma cje, któ re dziœ siê tu po ja wi¹,

zo sta n¹ prze ka za ne szer sze mu gro nu. Wi tam tak ¿e ciep ³o cz³on ków Ko mi sji 

Usta wo daw czej.

Czu jê siê zo bo wi¹ za ny, aby wy jaœ niæ, ¿e na sze spot ka nie od by wa

siê w for mu le po sie dze nia ko mi sji, we d³ug za sad prze wi dzia nych przez

Re gu la min Se na tu. Je dno czeœ nie ze wzglê du na wa gê spraw, któ ry mi bê -

dzie my siê za jmo wa li, zde cy do wa liœ my siê zmie niæ spo sób do tych cza so -

wej pra cy. Udo stêp nia my pañ stwu fo rum ko mi sji se nac kiej, aby stwo rzyæ

wa run ki dla wszech stron ne go omó wie nia pro ble ma ty ki ase so rów s¹ do -

wych i za sad na bo ru kadr do pol skie go wy mia ru spra wied li wo œci. Li czy -

my na to, ¿e na sze spot ka nie po zwo li ze braæ i upo rz¹d ko waæ is t nie j¹ ce

kon cep cje re for my, po dzie liæ siê spo strze ¿e nia mi i do œwiad cze nia mi,

przed sta wiæ pun kty wi dze nia ró¿ nych œro do wisk i za wo dów pra wni -

czych. Bê dzie my za do wo le ni, je ¿e li uda siê choæ by czê œ cio wo uz go dniæ

sta no wis ka i wy pra co waæ kie ru nek przy sz³ej zmia ny pra wa. Ucze stni cy

dzi siej sze go po sie dze nia re pre zen tu j¹ kon sty tu cyj ne or ga ny pañ stwa,

urzê dy ad mi ni stra cji pub li cz nej, w³a dzê s¹ do wni cz¹, za wo dy za u fa nia

pub li cz ne go i or ga ni za cje spo ³e cz ne. Za le ¿y nam na tym, aby mo¿ li wie

naj pe³ niej na œwiet liæ pro ble ma ty kê kadr wy mia ru spra wied li wo œci. Du ¿¹

wa gê przy wi¹ zu je my tak ¿e do opi nii tych pod mio tów, któ rych ra cje nie

za wsze s¹ eks po no wa ne w de ba cie pub li cz nej.

Sza no wni Pañ stwo, w tym gro nie nie trze ba przy po mi naæ is to ty roz -

strzyg niê cia Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, któ ry wy ro kiem z dnia 24 paŸ dzier -

ni ka 2007 r. uz na³ nie zgo d noœæ z kon sty tu cj¹ usta wy z dnia 27 lip ca 2001 r.

– Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych. Orze cze nie to nie sie do nios ³e kon -

sek wen cje pra w ne dla struk tu ry wy mia ru spra wied li wo œci, ale tak ¿e, o czym

war to pa miê taæ, de ter mi nu je za wo do w¹ przy sz³oœæ licznych grup ase so rów,

któ rzy ca ³y czas pe³ ni¹ swo je fun kcje w za u fa niu do pañ stwa i sta no wio ne go

przez nie pra wa.

Try bu na³ Kon sty tu cyj ny po zo sta wi³ usta wo daw cy osiem na œcie mie siê cy

na do sto so wa nie sy s te mu pra wa do swo je go roz strzyg niê cia. Wy da wa ³o siê,

¿e jest to okres wy star cza j¹ cy do przed sta wie nia spój nej kon cep cji le gis la cyj -
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nej, któ ra z je d nej stro ny czy ni ³a by za doœæ po trze bom pol skie go wy mia ru

spra wied li wo œci, z dru giej stro ny zaœ za pe wnia ³a przy naj mniej mi ni mal ne

gwa ran cje urzê du j¹ cym ase so rom. Ter min osta te cz nej de cyz ji usta wo daw -

czej nie u chron nie siê je dnak zbli ¿a i nie w¹t pli wie nad szed³ czas, aby za pre -

zen to waæ kon kret ne pro jek ty le gis la cyj ne.

Co chcie liœ my osi¹g n¹æ, or ga ni zu j¹c de ba tê na po sie dze niu Ko mi sji

Usta wo daw czej? Czê œ cio wo ju¿ o tym wspo mnia ³em. Po pier wsze, za le -

¿y nam na po zy s ka niu ofi cjal nych in for ma cji o za mie rze niach pra wo -

daw czych or ga nów od po wie dzial nych za spra wy s¹ do wni ctwa. Po dru gie,

chce my wy s³u chaæ przed sta wi cie li in nych w³a œci wych rze czo wo or ga nów,

któ re po de jmu j¹ w tym za kre sie dzia ³a nia i in te re su j¹ siê spra wa mi wy mia ru

spra wied li wo œci i s¹ do wni ctwa al bo któ re dys po nu j¹ fa cho w¹ wie dz¹ w tych 

spra wach. Po trze cie, na szym ce lem jest prze pro wa dze nie me ry to ry cz nej

dys ku sji w na dziei, ¿e jej kon kluz j¹ sta n¹ siê nie bu dz¹ ce za sa dni czych spo -

rów wnios ki de le ge fe ren da.

Sza no wni Pañ stwo, przy go to wu j¹c po sie dze nie ko mi sji, szcze gól nie

za le ¿a ³o nam na tym, aby na sze roz wa ¿a nia po sia da ³y wa lor prak ty cz ny.

Ma j¹c na uwa dze to za ³o ¿e nie, chcia³ bym od po wie d nio ukie run ko waæ pra -

ce na po sie dze niu ko mi sji i pro siæ, aby dys ku sja kon cen tro wa ³a siê przede

wszy s t kim na do ce lo wym sta tu sie pra w nym ase so rów s¹ do wych w pol skim

sy s te mie wy mia ru spra wied li wo œci, na kie run kach zmian ak tu al ne go sta nu

pra w ne go do ty cz¹ ce go spo so bu kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu -

j¹ cych wy miar spra wied li wo œci, tak aby za gwa ran to waæ wy so ki po ziom

kadr wy mia ru spra wied li wo œci i spra w ne orze ka nie przez s¹ dy, na ro li or ga -

nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej, zw³a sz cza mi ni stra spra wied li wo œci, w pro ce sie 

kszta³ ce nia i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci oraz na

do pu sz czal no œci prze p³y wu osób miê dzy za wo da mi pra wni czy mi i na kon -

cep cji urzê du sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej.

Koñ cz¹c wy st¹ pie nie, przed sta wiê pañ stwu plan dzi siej szych ob rad.

Po sie dze nie bê dzie siê sk³a da ³o z dwóch za sa dni czych czê œci. W pier wszej

czê œci za pro sze ni re fe ren ci za pre zen tu j¹ swo je me ry to ry cz ne sta no wis ka.

Te zy wy st¹ pieñ zo sta ³y wcze œ niej opub li ko wa ne na stro nach in ter ne to wych

Se na tu. Chcia³ bym bar dzo go r¹ co po dziê ko waæ wszy s t kim tym, któ rzy te te -

zy prze ka za li. Zo sta n¹ one wy ko rzy sta ne tak ¿e w pub li ka cji pod su mo wu -

j¹ cej dzi siej sze po sie dze nie. Dru ga czêœæ po sie dze nia zo sta nie po œwiê co na

de ba cie, w któ rej bê d¹ mog li za braæ g³os wszys cy ucze stni cy dzi siej sze go

po sie dze nia Ko mi sji Usta wo daw czej.

Te raz wspól nie z pa nem Boh da nem Pa sz kow skim, wi ce prze wo dni -

cz¹ cym Ko mi sji Usta wo daw czej, roz po czy na my po sie dze nie i za pra sza my
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na sze go pier wsze go pre le gen ta. Pro szê przed sta wi cie la mi ni stra spra wied li -

wo œci. Bar dzo pro szê, Pa nie Mi ni strze.

Ja cek Cza ja
Pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Pañ stwo Se na to ro wie! Pa nie Pre ze sie!

Bar dzo dziê ku jê za umo¿ li wie nie mi za bra nia g³o su w tej nie zwyk le

istot nej dla pañ stwa spra wie.

Chcia³ bym po wie dzieæ, ¿e orze cze nie Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go jest

wiel k¹ szan s¹ dla wy mia ru spra wied li wo œci, wiel k¹ szan s¹ na przy jê cie do -

ce lo we go do bre go mo de lu ka rie ry sê dziow skiej, co jest nie zwyk le is tot ne

z pun ktu wi dze nia praw oby wa te li. Wy miar spra wied li wo œci pe³ ni s³u ¿eb n¹

ro lê wo bec spo ³e czeñ stwa, a to oz na cza, ¿e do bór osób i ka rie ra sê dziow ska

s¹ nie zwyk le is tot ne nie tyl ko z pun ktu wi dze nia kan dy da ta do s³u¿ by sê -

dziow skiej, ale tak ¿e z pun ktu wi dze nia ka ¿ de go oby wa te la, któ ry mo ¿e wy -

stê po waæ przed sê dzi¹ i mieæ wo bec nie go jak naj da lej id¹ ce ocze ki wa nia,

je œ li cho dzi o je go przy go to wa nie za wo do we, mo ¿e od nie go ocze ki waæ nie

tyl ko œwiet ne go przy go to wa nia pra wni cze go, ale tak ¿e te go, ¿e bê dzie on

do sko na ³ym hu ma ni st¹.

Re a li zu j¹c pro gram, któ ry prze ka za³ pan prze wo dni cz¹ cy, chcia³ bym

przed sta wiæ pañ stwu efek ty pra cy Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci od mo men -

tu po wsta nia rz¹ du pa na pre mie ra Do nal da Tus ka. Kon sta ta cja do ty cz¹ ca

ter mi nu pro wa dze nia tych prac jest is tot na, po nie wa¿ czas od za syg na li zo -

wa nia pro ble mu przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny do wy pra co wa nia mo de lu

ka rie ry sê dziow skiej, do oce ny te go, ja ki po wi nien byæ do ce lo wy sta tus pra -

w ny ase so rów s¹ do wych, w du ¿ej mie rze zo sta³ stra co ny. Choæ by ³y pro wa -

dzo ne pra ce pod au spi cja mi pa na pre zy den ta Le cha Ka czyñ skie go, to

oka za ³o siê – to jest wia do moœæ z osta t nich dni – ¿e pan pre zy dent wy co fa³

siê ze swo je go pro jek tu i ak tu al nie po pie ra pro jekt, któ ry zo sta³ wy pra co wa -

ny przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa.

Chcia³ bym po wie dzieæ na te mat sta tu su pra w ne go ase so rów s¹ do -

wych. Efek tem wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go jest to, ¿e ju¿ od 6 ma ja

2009 r. ase so rzy, któ rzy orze ka j¹ w s¹ dach po wsze chnych, stra c¹ tak zwa ne

wo tum, czy li up ra wnie nie do orze ka nia w nich. Obe c nie w s¹ dach re jo no -

wych orze ka ty si¹c dwu stu piêæ dzie siê ciu ase so rów s¹ do wych, zaœ w dniu

6 ma ja 2009 r. spoœ ród tej gru py piêæ set osiem dzie si¹t dwie oso by nie bê d¹

spe³ nia ³y wa run ków do po wo ³a nia na sta no wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we -
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go, o któ rych mo wa w art. 61 § 1 pkt 7 usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po -

wsze chnych. Cho dzi o to, ¿e te oso by nie bê d¹ mia ³y trzy let nie go okre su

pra cy w cha rak te rze ase so ra s¹ do we go. To oczy wi œcie na k³a da na mi ni stra

spra wied li wo œci obo wi¹ zek roz wi¹ za nia tej kwe stii, po nie wa¿ utra ta li cz nej

gru py ase so rów s¹ do wych w is tot ny spo sób za gro zi ³a by do b ru wy mia ru

spra wied li wo œci.

Ta kie dzia ³a nia zo sta ³y pod jê te. Jest go to wy pro jekt usta wy o zmia nie

usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych oraz usta wy o Kra jo wej

Szko le S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry, któ ry wpro wa dza od po wie d nie ure gu lo -

wa nia w tym za kre sie. W pro po no wa nym pro jek cie prze pi sy zmie nia j¹ ce,

prze jœcio we i koñ co we sta no wi¹, ¿e w przy pad ku osób mia no wa nych na sta -

no wis ko ase so ra s¹ do we go w okre sie od dnia 5 li s to pa da 2005 r. do dnia 4 li -

s to pa da 2007 r., a wiêc przed dniem opub li ko wa nia wy ro ku Try bu na ³u

Kon sty tu cyj ne go, mi ni mal ny okres pra cy na sta no wis ku ase so ra s¹ do we go,

wa run ku j¹ cy mo¿ li woœæ ubie ga nia siê o po wo ³a nie na sta no wis ko sê dzie go

s¹ du re jo no we go, bê dzie ob ni ¿o ny do dwu na stu mie siê cy, zaœ wy ma ga ny

wiek ta kie go kan dy da ta – do lat dwu dzie stu oœ miu. Od stêp stwo od tej za sa -

dy, mó wi¹ cej o tym, ¿e po wo ³a nie na sta no wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go

jest uwa run ko wa ne ukoñ cze niem dwu dzie stu dzie wiê ciu lat oraz co naj -

mniej trzy let nim okre sem pra cy na sta no wis ku ase so ra s¹ do we go lub pro ku -

ra tor skie go, jest po dyk to wa ne – je sz cze raz chcê to pod kreœ liæ – do b rem

wy mia ru spra wied li wo œci.

W tym za kre sie pro po no wa ne roz wi¹ za nie usta wo we, w moim prze ko -

na niu, w pe³ ni za bez pie czy po trze by wy mia ru spra wied li wo œci i jest roz -

wi¹ za niem, któ re nie k³ó ci siê ani z nor ma mi kon sty tu cyj ny mi, ani

z nor ma mi usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych. Oczy wi œcie ta

zmia na do pro wa dzi do pe³ nej zgo d no œci w tym za kre sie. Chcê przy pom -

nieæ, ¿e nor my kon sty tu cyj ne nie na k³a da j¹ na usta wo daw cê zwyk ³e go obo -

wi¹z ku sto so wa nia kon kret nej ce zu ry wie ko wej kan dy da tów do urzê du

sê dzie go.

Ta de cyz ja jest nie zwyk le is tot na. Gdy by nie zo sta ³a pod jê ta przez usta -

wo daw cê, to s¹ do wni ctwo sta nê ³o by przed groŸ b¹ za pa œci, zw³a sz cza, je œ li

cho dzi o pro wa dzo ne przez ase so rów s¹ do wych spra wy kar ne. Chcê je dnak

za u wa ¿yæ, ¿e mi ni ster spra wied li wo œci, bê d¹c od po wie dzial nym za wy miar

spra wied li wo œci w tym za kre sie, pod j¹³ tak ¿e de cyz jê o wy st¹ pie niu do pre -

ze sów s¹ dów ape la cyj nych ce lem roz wa ¿e nia mo¿ li wo œci do ko na nia prze -

su niêæ or ga ni za cyj nych, aby na wy pa dek, gdy by usta wa o zmia nie usta wy

– Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych nie we sz³a w ¿y cie, ase so rzy, któ rzy

orze ka j¹ w spra wach kar nych, mie li mo¿ li woœæ szyb kie go, ela sty cz ne go
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prze nie sie nia do orze ka nia w spra wach cy wil nych. Wów czas nie na st¹ pi ³o -

by za gro ¿e nie upad kiem spraw kar nych. Ta kie dzia ³a nie mi ni stra spra wied li -

wo œci jest je dy nie dzia ³a niem, któ re ma byæ pe w n¹ for m¹ za bez pie cze nia

w ra zie wy st¹ pie nia nad zwy czaj nej sy tua cji le gis la cyj nej, cze go oczy wi œcie

nie prze wi du je my. To wszy s t ko, co obe c nie mam do po wie dze nia w spra wie 

do ce lo we go sta tu su pra w ne go ase so rów s¹ do wych.

Nie zwyk le is tot ne z pun ktu wi dze nia wy mia ru spra wied li wo œci jest ko -

lej ne za ga dnie nie, do ty cz¹ ce ka rie ry sê dziow skiej i do jœcia do urzê du sê dzie -

go. Pro po no wa ny przez mi ni stra spra wied li wo œci za pis zmie nia j¹ cy w usta wie 

– Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych wpro wa dza pe w n¹ za sa dê. Mo¿ na

po wie dzieæ, ¿e bê d¹ is t nia ³y trzy dro gi do jœcia do za wo du sê dzie go.

Pier wsz¹ dro gê chcia³ bym wy ek spo no waæ, ba zu j¹c na swoich do -

œwiad cze niach sê dziow skich, bo ja ko m³o dy cz³o wiek by ³em ase so rem,

orze ka ³em w S¹ dzie Re jo no wym w Pu ³a wach. Uwa ¿am, ¿e by ³em do b rze

przy go to wa ny me ry to ry cz nie do pe³ nie nia po wie rzo nej mi fun kcji, bra ko -

wa ³o mi je dnak te go, co jest is tot ne dla ka ¿ de go sê dzie go, czy li do œwiad cze -

nia ¿y cio we go. Na pod sta wie wie lo let nie go do œwiad cze nia w tym za kre sie

mi ni ster spra wied li wo œci uwa ¿a, ¿e pod sta wo w¹ dro g¹ do jœcia do za wo du

sê dzie go po win no byæ prze cho dze nie z in nych za wo dów pra wni czych – za -

wo du ad wo ka ta, rad cy pra w ne go, no ta riu sza lub pro ku ra to ra. To jest pier -

wsza œcie¿ ka, któ ra tak ¿e obe c nie jest mo¿ li wa, je dnak z po wo dów,

o któ rych po wiem póŸ niej, prze cho dze nie z tych za wo dów w za sa dzie siê

nie zda rza, a je œ li siê zda rza, to tyl ko do urzê dów sê dziów naj wy ¿ szych in -

stan cji.

Dru g¹ œcie¿ k¹ by ³o by ukoñ cze nie ap li ka cji s¹ dowej w Kra jo wej Szko le 

S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry oraz pra ca w cha rak te rze ase so ra pro ku ra tor skie -

go przez okres co naj mniej trzech lat dla tych osób, któ re chcia³ by po ase su -

rze pro ku ra tor skiej przejœæ do s¹ du.

W przy pad ku osób, któ re nie ³¹ czy ³y by swo jej ka rie ry z pra c¹ w pro ku -

ra tu rze, ta dro ga do za wo du sê dzie go ró w nie¿ pro wa dzi ³a by przez Kra jo w¹

Szko ³ê S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry. Kan dy da ci mu sie li by ukoñ czyæ ap li ka cjê 

ogól n¹ i pra co waæ na sta no wis ku re fe ren da rza s¹ do we go lub asy sten ta sê -

dzie go przez – od po wie d nio – okres piê ciu lub sze œciu lat oraz z³o ¿yæ eg za -

min sê dziow ski. Eg za min sê dziow ski to no wa kon struk cja, któ ra zo sta ³a

wpro wa dzo na w pro jek to wa nych za pi sach usta wy. Jest to pe w na kom po zy -

cja na by wa nia umie jêt no œci w ra mach za jêæ teo re ty cz nych, ale tak ¿e za jêæ

prak ty cz nych prze pro wa dza nych na za sa dzie sy mu la cji roz praw w Kra jo wej 

Szko le S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry. Po eg za mi nie sê dziow skim is t nia³ by obo -

wi¹ zek od by cia sta ¿u w cha rak te rze re fe ren da rza b¹dŸ asy sten ta sê dzie go.
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Sta¿ po ukoñ cze niu ap li ka cji s¹ dowej by³ by kró t szy, a trwa³ by od oko ³o

pó³ to ra ro ku do dwóch lat. Po zda niu eg za mi nu sê dziow skie go i za koñ cze -

niu sta ¿u pra wnik na by wa³ by pe³ ne up ra wnie nia do wziê cia udzia ³u w kon -

kur sie na zwol nio ne sta no wis ko sê dziow skie.

Je œ li cho dzi o dru gie za ga dnie nie przed sta wio ne w pro gra mie dzi siej -

sze go po sie dze nia Ko mi sji Usta wo daw czej, czy li kie run ki zmian ak tu al ne go

sta nu pra w ne go do ty cz¹ ce go spo so bu kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra -

wu j¹ cych wy miar spra wied li wo œci, to chcia³ bym po wie dzieæ, ¿e te kie run ku

zmian s¹ nie zwyk le is tot ne, je œ li cho dzi o mo del do ce lo wy, zwi¹ za ny z fun -

kcjo no wa niem w wy mia rze spra wied li wo œci osób o naj wy ¿ szych kwa li fi ka -

cjach.

Pro jek to wa na usta wa o Kra jo wej Szko le S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry

k³a dzie nie zwyk le du ¿y na cisk na kszta³ ce nie usta wi cz ne i do sko na le nie za -

wo do we za ró wno sê dziów, jak i pro ku ra to rów, a tak ¿e – co jest no vum w na -

szym sy s te mie pra w nym – po zo sta ³ych urzê dni ków s¹ do wych, ku ra to rów

za wo do wych. To s¹ oso by, z któ ry mi oby wa te le spo ty ka j¹ siê w pier wszej

ko lej no œci, i od nich te¿ na le ¿y wy ma gaæ jak naj wiê cej, trze ba im sta wiaæ

wy so kie wy ma ga nia, je œ li cho dzi o ich umie jêt no œci za wo do we.

Obe c nie is t nie j¹ ca szko ³a, czy li Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr

S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, 1 sty cz nia te go ro ku prze jê ³a cen tral ne

szko le nie ap li kan tów s¹ dowych i pro ku ra tor skich. Ten mo del jak naj bar dziej 

od po wia da obe c nym wy mo gom. W no wej usta wie chce my je dnak wpro wa -

dziæ ta kie za pi sy, któ re po zwo l¹ na lep sze wy ko rzy sta nie tej ma te rii po przez

roz bu do wa nie pro gra mów szko le nio wych oraz – co te¿ jest is tot ne z pun ktu

wi dze nia pe w nych re la cji po miê dzy w³a dza mi w Pol sce – chce my w is tot ny

spo sób za an ga ¿o waæ Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa do przy go to wy wa nia pro -

gra mów szko le nio wych i wspó³ pra cy przy ich two rze niu. Uwa ¿a my, ¿e ta

in sty tu cja ma tu do ode gra nia du ¿¹ ro lê i po win na ak ty w nie ucze stni czyæ

w pro ce sie szko le nia.

Chce my tak ¿e do ko naæ is tot nej zmia ny w Ra dzie Pro gra mo wej po -

przez wpro wa dze nie za pi su usta wo we go, któ ry umo¿ li wi wzmoc nie nie

udzia ³u œro do wis ka sê dziow skie go w tej ra dzie. Z pro jek tu wy ni ka, ¿e po -

za trze ma oso ba mi wska za ny mi przez mi ni stra spra wied li wo œci bê d¹ tam

tak ¿e trzy oso by wska za ne przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa, trzy oso by

wska za ne przez Kra jo w¹ Ra dê Pro ku ra to rów oraz oso by wska za ne przez

pier wsze go pre ze sa S¹ du Naj wy ¿ sze go i pre ze sa Na czel ne go S¹ du Ad mi -

ni stra cyj ne go. Ta Ra da Pro gra mo wa bê dzie mia ³a do ode gra nia wa¿ n¹ ro -

lê, bo to ona osta te cz nie bê dzie od po wia da ³a za kszta³t pro gra mo wy

szko ³y.
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Je œ li cho dzi o mo del kszta³ ce nia ma j¹ cy obo wi¹ zy waæ w Kra jo wej

Szko le S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry, to mu szê po wie dzieæ, ¿e to jest mo del,

któ ry sta no wi doœæ is tot ne od stêp stwo od do tych czas obo wi¹ zu j¹ ce go mo -

de lu. Wpro wa dza my tak zwa n¹ ap li ka cj¹ ogól n¹. Bê dzie to ro cz ne przy go -

to wa nie dla wszy s t kich osób, któ re przy st¹ pi¹ do eg za mi nu wstêp ne go

i uzy s ka j¹ od po wie d ni¹ li cz bê pun któw, czy li do sta n¹ siê na ap li ka cjê ogól -

n¹. Po ukoñ cze niu ap li ka cji ogól nej zo sta nie prze pro wa dzo ny pe wien ro -

dzaj ran kin gu, któ ry bê dzie wy zna cza³ po zy cjê ap li kan tów po eg za mi nie. Ta 

po zy cja bê dzie ob ra zo wa ³a ich osi¹g niê cia w trak cie kszta³ ce nia ogól ne go

oraz wy ni ki eg za mi nu koñ co we go. Oso by, któ re uzy s ka j¹ naj lep sze po zy cje

w ra mach ran kin gu, bê d¹ mog ³y wy braæ dal sze kszta³ ce nie na ap li ka cji

s¹ dow ej b¹dŸ pro ku ra tor skiej. Oso by, któ re zda ³y s³a biej, bê d¹ up ra wnio ne

do wy ko ny wa nia fun kcji re fe ren da rza b¹dŸ asy sten ta sê dzie go. Dal sze

kszta³ ce nie w ra mach ap li ka cji s ¹dowej i pro ku ra tor skiej bê dzie kszta³ ce -

niem spe cja li sty cz nym, ukie run ko wa nym na kszta³ ce nie umie jêt no œci.

Chce my odejœæ od sztam po we go kszta³ ce nia do ty cz¹ ce go spraw dza nia tyl -

ko wie dzy teo re ty cz nej, któ ry to mo del od wie lu lat obo wi¹ zy wa³ w na szym

kra ju. Dru gi etap na u ki za koñ czy siê eg za mi nem sê dziow skim b¹dŸ eg za mi -

nem pro ku ra tor skim. Po zda niu te go eg za mi nu na st¹ pi okres sta ¿u, o któ rym

wcze œ niej wspo mnia ³em.

Je œ li cho dzi o spra wê ro li or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej w pro ce sie

kszta³ ce nia i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci, to chcê

po wie dzieæ, ¿e ro la ta jest is tot na i za wsze za k³a da wspó³ dzia ³a nie z in ny mi

or ga na mi re pre zen tu j¹ cy mi œro do wis ko sê dziow skie. Mam na myœ li przede

wszy s t kim Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa. To jest wa¿ ne, po nie wa¿ mi ni ster

spra wied li wo œci stoi na sta no wis ku, ¿e pe w ne wy ty cz ne kie run ko we w za -

kre sie wspó³ pra cy or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej z or ga na mi re pre zen tu -

j¹ cy mi sê dziów zo sta ³y wska za ne w Eu ro pej skiej Kar cie Usta wo wych Za sad

Do ty cz¹ cych Sê dziów. Ta kar ta po win na wy ty czaæ kie run ki wspó³ pra cy po -

miê dzy or ga na mi ad mi ni stra cji rz¹ do wej a sê dzia mi. Bio r¹c to pod uwa gê,

jak wcze œ niej wspo mnia ³em, mi ni ster spra wied li wo œci za mie rza prze ka zaæ

zna cz nie wiê cej up ra wnieñ w rê ce Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa ni¿ jest to

w do tych czas obo wi¹ zu j¹ cym pra wie.

Je dno czeœ nie – chcê tu na wi¹ zaæ do te go, o czym mó wi ³em na po -

cz¹t ku, do dro gi do za wo du sê dzie go – uwa ¿a my, ¿e do tych cza so wy mo -

del pro ce do wa nia przy na bo rze na zwol nio ne sta no wis ko sê dziow skie,

mo del, któ ry zo sta³ wpro wa dzo ny usta w¹ o Kra jo wej Ra dzie S¹ do wni ctwa, 

nie jest mo de lem ideal nym. Ro dzi siê py ta nie, z ja kie go po wo du prze cho -

dze nie z in nych za wo dów pra wni czych do urzê du sê dzie go jest obe c nie
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zja wis kiem mar gi nal nym. Czy cho dzi o prze szko dy, któ re le ¿¹ po stro nie

sa me go œro do wis ka sê dziow skie go, czy te¿ o prze szko dy obiek ty wne,

o któ rych mog li byœ my po wie dzieæ, ¿e œro do wis ko nie ma na nie wp³y wu?

Otó¿ wy da je siê, ¿e od po wiedŸ na to py ta nie jest do syæ pro sta. Po pier -

wsze, urz¹d sê dzie go w Pol sce nie jest na ty le atrak cyj ny, aby przy ci¹ g n¹æ

do brych b¹dŸ bar dzo do brych kan dy da tów z in nych za wo dów pra wni -

czych. Przede wszy s t kim mó wiê o atrak cyj no œci w wy mia rze ma te rial nym,

ale nie tyl ko. Po dru gie – tu po ja wia siê te za, któ ra moim zda niem jest te z¹

w du ¿ej mie rze za sa dn¹ – sa mo œro do wis ko sê dziow skie jest œro do wis kiem

her me ty cz nym i nie chêt nie wi dzi w swoim gro nie oso by kan dy du j¹ ce z in -

nych œro do wisk pra wni czych. Prze ciw dzia ³a j¹c te mu zja wis ku, na le ¿y

pod j¹æ dzia ³a nia w dwóch kie run kach. Po pier wsze, zro biæ wszy s t ko, co

jest mo¿ li we, aby ua trak cyj niæ za wód, urz¹d sê dzie go, tak ¿e – co pod kreœ -

lam – w war stwie ma te rial nej. Po dru gie, trze ba zro biæ wszy s t ko, aby pro -

ces na bo ru na sta no wis ka sê dziow skie by³ pro ce sem bar dziej prze jrzy stym, 

po wie dzia³ bym na wet, bar dziej przy jaz nym dla osób, któ re kan dy du j¹ z in -

nych za wo dów pra wni czych.

Z tych po wo dów po ja wi³ siê po mys³ po wsta nia ko mi sji kon kur so wej,

któ ra oczy wi œcie dzia ³a ³a by przy Kra jo wej Ra dzie S¹ do wni ctwa. Ta ko mi sja

nie mog ³a by w ja kim kol wiek za kre sie ogra ni czaæ kon sty tu cyj nych up ra -

wnieñ Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa. Jej za da niem by ³o by prze pro wa dze nie

– we d³ug usta wo wo okreœ lo nych kry te riów – kon kur su na wa ku j¹ ce sta no -

wis ko sê dziow skie i przed sta wie nie wy ni ków te go kon kur su Kra jo wej Ra dzie 

S¹ do wni ctwa, któ ra po de jmo wa ³a by osta te cz n¹ de cyz jê o przed sta wie niu

pa nu pre zy den to wi wnios ku o po wo ³a nie na sta no wis ko sê dziow skie.

Chcie li byœ my, aby ko mi sja kon kur so wa w co naj mniej 50% sk³a da ³a

siê z sê dziów, a je dno czeœ nie aby w tej ko mi sji is tot n¹ ro lê ode gra ³y oso by

z in nych za wo dów pra wni czych. S¹ dwa te go po wo dy. Po pier wsze, cho dzi

o to, aby po ka zaæ, ¿e ten kon kurs bê dzie da wa³ mo¿ li woœæ bar dzo wszech -

stron nej oce ny kan dy da tów tak ¿e z in nych za wo dów pra wni czych, a po dru -

gie, aby oso by z in nych œro do wisk ni¿ œro do wis ka sê dziow skie by ³y

prze ko na ne o tym, ¿e tak ¿e ich ra cje bê d¹ bra ne pod uwa gê przy kan dy do -

wa niu na wa ku j¹ ce sta no wis ko sê dziow skie.

Wiem, ¿e ta pro po zy cja spo ty ka siê z opo rem nie któ rych œro do wisk sê -

dziow skich, ja ko sê dzia uwa ¿am je dnak, ¿e po wsta nie ta kiej ko mi sji le ¿y

w in te re sie œro do wis ka sê dziow skie go. Nie ma in nej dro gi, aby po ka zaæ, ¿e

pro ce du ry po wo ³y wa nia na wa ku j¹ ce sta no wis ka sê dziow skie s¹ prze jrzy ste

i spra wied li we ni¿ du ¿o da lej id¹ ce ni¿ obe c nie upub li cz nie nie pro ce su na -

bo ru na te sta no wis ka.
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Po œre dnio jest to te¿ od po wiedŸ na czwar te py ta nie, któ re po ja wi ³o

siê w za pro sze niu na dzi siej sze po sie dze nie Ko mi sji Usta wo daw czej, za

któ re je sz cze raz dziê ku jê, na py ta nie do ty cz¹ ce do pu sz czal no œci prze -

p³y wu osób miê dzy za wo da mi pra wni czy mi. Chcia³ bym po wie dzieæ, ¿e

nie ro zu miem u¿y cia w tym kon tek œ cie okreœ le nia „do pu sz czal noœæ”,

prze cho dze nie osób po miê dzy za wo da mi pra wni czy mi okreœ li³ bym bo -

wiem ja ko po ¿¹ da ny mo del do stê pu do urzê du sê dziow skie go. Prze p³yw

miê dzy za wo da mi pra wni czy mi po wi nien za gwa ran to waæ wy kreo wa nie

w pol skim sy s te mie pra wa w³a œci wej dro gi do stê pu do urzê du sê dzie go.

Po pier wsze, sê dzia mi zo sta wa li by do œwiad cze ni pra wni cy. Po dru gie,

zo sta wa li by ni mi wy kwa li fi ko wa ni m³o dzi pra wni cy, któ rzy ukoñ czy li na u kê 

na bar dzo wy so kim po zio mie oraz zo sta li pod da ni bar dzo za a wan so wa nym

me to dom szko le nio wym w Kra jo wej Szko le S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry. Po

trze cie, sê dzia mi zo sta wa ³y by oso by, któ re s¹ w sy s te mie s¹ do wni czym, wy -

ko nu j¹ czyn no œci z za kre su ochro ny pra wa, czy li re fe ren da rze, oczy wi œcie

naj lep si z nich, co by ³o by uko ro no wa niem ich do tych cza so wej dro gi za wo -

do wej. Dziê ku jê bar dzo.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê pa nu mi ni stro wi.

Za ob ser wo wa ³em wœród pañ stwa pe w ne po ru sze nie pod czas przed sta -

wia nia przez pa na mi ni stra nie któ rych frag men tów wy st¹ pie nia, dla te go

przy pom nê, ¿e w pier wszej czê œci dzi siej sze go po sie dze nia przede wszy s t -

kim za le ¿y nam na przed sta wie niu okreœ lo nych kon cep cji, do pie ro póŸ niej

bê dzie dys ku sja. Je ¿e li któ ryœ z mów ców, wy ko rzy stu j¹c czas swo je go wy -

st¹ pie nia, ze chce bar dzo kró t ko od nieœæ siê do wcze œ niej szych wy po wie dzi, 

to oczy wi œcie bar dzo pro szê.

Je s tem je sz cze wi nien pañ stwu pe w ne wy t³u ma cze nie. Za pro si liœ my na 

to po sie dze nie Ko mi sji Usta wo daw czej tak ¿e pa na pre zy den ta, a w za sa dzie

je go przed sta wi cie la, z pro œb¹ o przed sta wie nie kon cep cji sê dzie go na pró -

bê. S¹ dzê, ¿e nie o be c noœæ pa na pre zy den ta mo ¿e byæ wy ra zem je go po par -

cia dla kon cep cji, któ r¹ za chwi lê przed sta wi w imie niu Kra jo wej Ra dy

S¹ do wni ctwa pan sê dzia Sta ni s³aw D¹b row ski. Pro szê bar dzo.
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Sta ni s³aw D¹b row ski
Prze wo dni cz¹ cy Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa

Sza no wny Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Sza no wni Pañ stwo Se na to ro wie!

Sza no wni Pañ stwo!

Na wstê pie chcia³ bym przede wszy s t kim po dziê ko waæ pa nu Krzy szto -

fo wi Kwiat kow skie mu, prze wo dni cz¹ ce mu se nac kiej Ko mi sji Usta wo daw -

czej, za pod jê cie tak do nios ³ej i tak pil nej te ma ty ki.

Pan prze wo dni cz¹ cy i pan mi ni ster Ja cek Cza ja ju¿ wspo mnie li o wy ro -

ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go z dnia 24 paŸ dzier ni ka ubieg ³e go ro ku i do -

nios ³ej ro li te go orze cze nia. Na le ¿y siê z tym ca³ ko wi cie zgo dziæ. Kon sek wen -

cje te go orze cze nia bê d¹ prze cie¿ po wa¿ ne. Try bu na³ Kon sty tu cyj ny w dniu

24 paŸ dzier ni ka ubieg ³e go ro ku stwier dzi³, ¿e re gu la cja upo wa¿ nia j¹ ca do po -

wie rza nia ase so rom orze ka nia jest nie zgo d na z kon sty tu cj¹. To pra w da, ¿e od -

ro czy³ uchy le nie tej re gu la cji o osiem na œcie mie siê cy, ale czas szyb ko bieg nie. 

Ju¿ 5 ma ja 2009 ro ku bê dzie osta t nim dniem, w któ rym ase so rzy s¹ do wi bê d¹

mog li orze kaæ tak jak sê dzio wie w s¹ dach. 6 ma ja wszy s t ko siê zmie ni.

Pan mi ni ster Ja cek Cza ja po wie dzia³, ¿e obe c nie jest ty si¹c dwu stu piêæ -

dzie siê ciu ase so rów. Trze ba zdaæ so bie spra wê z te go, ¿e to jest oko ³o 1/4

wszy s t kich sê dziów s¹ dów re jo no wych. W s¹ dach re jo no wych s¹ wy dzia ³y

z³o ¿o ne w ca ³o œci z ase so rów s¹ do wych, tak wiêc ase sor s¹ do wy pe³ ni obe c -

nie bar dzo is tot n¹ ro lê w s¹ dach.

Py ta nie pier wsze, któ re zo sta ³o po sta wio ne, to py ta nie o do ce lo wy

sta tus pra w ny ase so ra s¹ do we go. Trze ba po wie dzieæ, ¿e w œwiet le orze cze -

nia Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go in sty tu cja ase so ra s¹ do we go mog ³a by zo -

staæ utrzy ma na, bo prze cie¿ orze cze nie wprost nie mó wi, ¿e in sty tu cja

ase so ra jest nie zgo d na z kon sty tu cj¹. Kom pe ten cje ase so ra po dniu 5 ma ja

przy sz³e go ro ku mog ³y by siê je dnak ogra ni czaæ tyl ko do te go, co obe c nie

na le ¿y do kom pe ten cji re fe ren da rzy s¹ do wych i asy sten tów s¹ do wych. Za -

tem, po ja wia siê py ta nie o za sa dnoœæ mno ¿e nia by tów. Chy ba nie ma ¿a -

dnej za sa dno œci utrzy my wa nia in sty tu cji ase so ra s¹ do we go, któ ry by

w s¹ dzie ro bi³ to, co ro bi¹ re fe ren da rze i asy sten ci. Dla te go wy da je mi siê,

¿e nie ule ga ¿a dnej w¹t pli wo œci, ¿e do ce lo wo in sty tu cja ase so ra s¹ do we go

– mi mo ca ³ej swo jej tra dy cji i, mo¿ na po wie dzieæ, na wet piêk na na zwy

– po win na zo staæ znie sio na. Py ta nie o do ce lo wy sta tus pra w ny ase so ra

s¹ do we go jest ra czej py ta niem o to, co bê dzie po ase so rach, py ta niem do -

ty cz¹ cym dro gi do jœcia do urzê du sê dzie go.

W pol skiej tra dy cji, w któ rej by ³o miej sce dla ase so ra s¹ do we go, ka rie ra 

sê dzie go od dzie siê cio le ci, a w³a œci wie od od ro dze nia pol skie go s¹ do wni -
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ctwa w 1917 ro ku, przed sta wia ³a siê w ten spo sób, ¿e m³o dy pra wnik bez po -

œre dnio po ukoñ cze niu stu diów al bo tu¿ przed tym po de jmo wa³ de cyz jê, czy 

bê dzie sê dzi¹, czy wy bie rze in ny za wód pra wni czy. Sta no wis ko sê dzie go

by ³o trak to wa ne ja ko je den z li cz nych za wo dów pra wni czych, mo ¿e na wet

po œle dniej szy od in nych, bo to nie by³ wol ny za wód. Czê sto sê dzia by³ po -

strze ga ny ja ko je den z pra co wni ków sfe ry bu d¿e to wej. Trze ba je dnak prze -

cie¿ po wie dzieæ, ¿e sê dzia jest man da ta riu szem w³a dzy s¹ do wni czej. Wi daæ 

to szcze gól nie na grun cie na szej obe c nej kon sty tu cji z 2 kwiet nia 1997 ro ku.

Na sê dzim spo czy wa ciê ¿ar w³a dzy i to w³a dzy wiel kiej, sê dzia za ró wno

w spra wach kar nych, jak i cy wil nych de cy du je o nie zwyk le is tot nych lu dz -

kich spra wach, w zwi¹z ku z tym spo czy wa na nim ciê ¿ar od po wie dzial no -

œci. Prze cie¿ to sê dzia wy da je wy ro ki w imie niu Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Za tem ten mo del ka rie ry sê dzie go, za czy na j¹ cy siê bez po œre dnio po stu -

diach pra wni czych, mo del ka rie ry sê dzie go ja ko fun kcjo na riu sza pañ stwo -

we go, pra co wni ka sfe ry bu d¿e to wej, wy da je siê byæ ana chro niz mem.

Wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go ot wie ra mo¿ li woœæ prze pro wa dze -

nia pra w dzi wej re for my. Mó wiê „pra w dzi wej re for my”, bo przez osta t nich

kil ka lat du ¿o siê mó wi ³o o re for mie, ale ta re for ma ogra ni cza ³a siê w³a œci wie

do nie u dol nych prób pod po rz¹d ko wa nia sê dziów w³a dzy wy ko naw czej

i od œwie ¿e nia pe w nych in sty tu cji pro ce so wych, któ rych war toœæ ju¿ da w no

by ³a w¹t pli wa. Te raz mo ¿e my ca³ ko wi cie zmie niæ mo del oso by spra wu j¹ cej

w³a dzê s¹ do wni cz¹.

Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa zde cy do wa nie opo wia da siê za op cj¹ sze -

ro kie go ot war cia do stê pu do za wo du sê dzie go, ale to nie oz na cza, ¿e by le

kto zo sta wa³ by sê dzi¹. Sê dzia mi po win ni zo sta waæ naj lep si przed sta wi cie le

ró¿ nych za wo dów pra wni czych – naj lep si ad wo ka ci, rad co wie pra w ni, no -

ta riu sze, pro ku ra to rzy, ale tak ¿e re fe ren da rze s¹ do wi i asy sten ci sê dzie go.

Naj lep si nie tyl ko pod wzglê dem pro fe sjo na liz mu, ale tak ¿e pod wzglê dem

ety cz nym, bo w³a œ nie nie ska zi tel noœæ cha rak te ru jest bar dzo wa¿ na, je ¿e li

cho dzi o spra wo wa nie urzê du sê dzie go. Pro blem w tym, ¿e by ci naj lep si

przed sta wi cie le ró¿ nych za wo dów pra wni czych chcie li ubie gaæ siê o sta no -

wis ko sê dzie go.

Pan mi ni ster Ja cek Cza ja mó wi³ ju¿ o tym, dla cze go do tych czas dzie je

siê tak, ¿e chêt nych do ob jê cia sta no wis ka sê dzie go, mó wi¹c de li kat nie, jest

bar dzo ma ³o. Trze ba siê zgo dziæ z tym, ¿e spra wo wa nie urzê du sê dzie go jest 

ma ³o atrak cyj ne cho cia¿ by ze wzglê dów fi nan so wych. Je dnak tê prze szko dê 

mo¿ na usu n¹æ, to jest kwe stia pe w nej wo li po li ty cz nej. Wy na gro dze nia sê -

dziow skie mo¿ na zwiê k szyæ. Prze cie¿ nie cho dzi o ta ki wzrost wy na gro -

dzeñ, ¿e by sê dzio wie za ra bia li ty le, co naj bar dziej wziê ci ad wo ka ci. Te go
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nie mo¿ na ocze ki waæ, ale nie sa mym chle bem cz³o wiek ¿y je. Nie ule ga w¹t -

pli wo œci, ¿e je ¿e li upo sa ¿e nia sê dziów bê d¹ go dzi we, po ja wi ³o by siê wiê cej

kan dy da tów na urz¹d sê dzie go. Myœ lê, ¿e go dzi we wy na gro dze nia sê dziów

s¹ dów re jo no wych to by ³y by wy na gro dze nia o 50% wy ¿ sze ni¿ te, któ re ma -

j¹ oni obe c nie. Obe c ne upo sa ¿e nie sê dzie go s¹ du re jo no we go to 4 ty si¹ ce

800 z³ – to jest bar dzo ma ³o. Pod wy¿ sze nie wy na gro dzeñ spo wo do wa ³o by

– jak mnie mam – zwiê k sze nie atrak cyj no œci za wo du sê dzie go w aspek cie fi -

nan so wym.

Je dnak prze szko d¹ w zg³a sza niu siê do s¹ dów kan dy da tów re pre zen tu -

j¹ cych ró¿ ne za wo dy pra wni cze jest nie tyl ko brak atrak cyj no œci fi nan so wej.

Nie wi dzia³ bym prze szko dy w kon ser wa tyz mie sê dziów, cho cia¿ nie w¹t pli -

wie sê dzio wie ja ko œro do wis ko s¹ bar dziej kon ser wa ty wni ni¿ in ne œro do -

wis ka pra wni cze, ale – moim zda niem – nie ma w tym nic z³e go, ¿e

prze ciêt ny sê dzia jest oso b¹ kon ser wa ty wn¹. Pro blem tkwi w czym in nym.

Wpraw dzie usta wa – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych z 2001 ro ku for -

mal nie ot wo rzy ³a do stêp do za wo du sê dzi dla przed sta wi cie li in nych za wo -

dów pra wni czych, ale by ³o to ot war cie czy sto for mal ne. Trze ba wzi¹æ pod

uwa gê prak ty kê. To pra w da, ¿e zgo d nie z usta w¹ w „Mo ni to rze Pol skim” po -

ja wia siê og ³o sze nie o ka ¿ dym wol nym sta no wis ku i wszys cy, któ rzy ma j¹

kwa li fi ka cje do ob jê cia urzê du sê dzie go, mo g¹ siê zg³a szaæ. Tak jak po wie -

dzia ³em, trze ba je dnak braæ pod uwa gê prak ty kê. Ona zaœ jest ta ka, ¿e je ¿e li

zwol ni siê sta no wis ko sê dziow skie, czy to na sku tek ode jœcia sê dzie go w stan 

spo czyn ku, czy na sku tek re zyg na cji ze spra wo wa nia urzê du, czy z in nych

przy czyn, to te go sta no wis ka mi ni ster spra wied li wo œci nie og ³a sza ja ko wol -

ne go. Ta kie sta no wis ko za wsze by ³o prze kszta³ ca ne w sta no wis ko ase sor skie 

i mi ni ster po wo ³y wa³ ase so ra s¹ do we go. Do pie ro, gdy ase sor s¹ do wy za cz¹³

spe³ niaæ wa run ki zo sta nia sê dzi¹, pod ko niec je go sta ¿u sta no wis ko ase sor -

skie z po wro tem prze kszta³ ca no w sta no wis ko sê dziow skie. Ja ki by³ te go re -

zul tat? Re zul tat by³ ta ki, ¿e na ka ¿ de sta no wis ko sê dziow skie by³ na tu ral ny

kan dy dat, któ ry w is to cie za jmo wa³ to sta no wis ko i przez trzy czy czte ry la ta

by³ spraw dza ny na tym sta no wis ku. Tu nie cho dzi o kon ser wa tyzm. Po wie -

dzmy so bie szcze rze. Na py ta nie, ja kie szan se ma do bry ad wo kat czy rad ca

pra w ny kon ku ru j¹ cy z ta kim ase so rem, któ ry siê spraw dzi³ przez trzy la ta,

trze ba od po wie dzieæ, ¿e nie ma ¿a dnych szans.

Pan prze wo dni cz¹ cy Krzy sztof Kwiat kow ski ja ko cz³o nek Kra jo wej Ra -

dy S¹ do wni ctwa wi dzi, ¿e bo ry ka my siê z tym pro ble mem. Cza sa mi siê zda -

rza, ¿e na sta no wis ko sê dziow skie po ja wia siê kan dy dat, któ ry do t¹d by³

rad c¹ pra w nym czy pro ku ra to rem, rza dziej ad wo ka tem. Pro szê pañ stwa, by -

li byœ my nie od po wie dzial ni, gdy byœ my – ma j¹c sta j¹ ce go do kon kur su ase so -
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ra s¹ do we go, któ ry do b rze siê spraw dzi³, i ad wo ka ta lub rad cê pra w ne go,

któ ry byæ mo ¿e do b rze siê spraw dzi, oraz ma j¹c tak ¿e na wzglê dzie to, ¿e

po mi niê cie ase so ra oz na cza prze kreœ le nie je go sied miu lat ciê¿ kiej pra cy, bo 

do ase su ry trze ba do daæ ap li ka cjê – na praw dê by li byœ my nie od po wie dzial -

ni, gdy byœ my pre zy den to wi nie przed sta wi li kan dy da tu ry ase so ra. Za tem nie

cho dzi o kon ser wa tyzm, tyl ko o to, ¿e je s te œ my sta wia ni w sy tua cji bez wy -

jœcia. Te raz jest szan sa na to, by na st¹ pi ³a zmia na.

Oso bi œcie je s tem za kon cep cj¹ ra dy kal nych zmian, osta t nio pre zen to -

wa n¹ przez pa ni¹ sê dziê Ire nê Ka miñ sk¹ ze Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol -

skich IU STI TIA oraz Hel siñ sk¹ Fun da cjê Praw Cz³o wie ka. Rze czy wi œcie

wy da wa ³o by siê, ¿e naj lo gi cz niej by ³o by w ogó le zre zyg no waæ z ap li ka cji

s¹ dowej, prze nieœæ na czas po po wo ³a niu szko le nie – kró t k¹ ap li ka cjê, po le -

ga j¹ c¹ na za poz na niu siê no wo po wo ³a ne go sê dzie go z war szta tem sê -

dziow skim. Mog ³a by to byæ kil ku mie siê cz na ap li ka cja, któ ra ba zo wa ³a by

tyl ko na przed sta wi cie lach in nych za wo dów pra wni czych ja ko kan dy da tach 

do spra wo wa nia urzê du sê dzie go.

W wo je wó dz kich s¹ dach ad mi ni stra cyj nych ten sy s tem zda wa³ eg za -

min do pó ty, do pó ki nie po wo ³a no w tych s¹ dach in sty tu cji ase so ra s¹ do we -

go. Od chwi li po wo ³a nia in sty tu cji ase so ra s¹ do we go sy tua cja jest ta ka, jak

obe c nie w s¹ dach po wsze chnych. Na sta no wis ka sê dziów wo je wó dz kich

s¹ dów ad mi ni stra cyj nych w 95% s¹ po wo ³y wa ni ase so rzy tych s¹ dów.

W wo je wó dz kich s¹ dach ad mi ni stra cyj nych do p³yw kan dy da tów wy ni ka³

je dnak tak ¿e z po zy cji tych s¹ dów, bo to s¹ s¹ dy ró wno rzê dne s¹ dom ape la -

cyj nym. W przy pad ku s¹ dów re jo no wych trze ba, pro szê pañ stwa, li czyæ siê

z re a lia mi. Za ³ó¿ my, ¿e pod wy¿ szy my upo sa ¿e nia sê dziów w ta ki spo sób, ¿e 

te sta no wis ka bê d¹ fi nan so wo atrak cyj ne, ale to nie jest kwe stia tyl ko atrak -

cyj no œci fi nan so wej. Je ¿e li bê dzie my szu kaæ wy bit nych pra wni ków, lu dzi

do œwiad czo nych i szla chet nych, to trze ba mieæ na uwa dze tak ¿e to, ¿e ci lu -

dzi przy wy ko ny wa niu pra cy ze chc¹ za spo ka jaæ swo je am bi cje. Przy jrzyj my 

siê s¹ dom re jo no wym. W s¹ dach re jo no wych jest bar dzo du ¿o spraw, któ re

wy ma ga j¹ ciê¿ kiej, rze tel nej, ¿mu dnej pra cy, ale – po wie dzmy so bie szcze -

rze – to s¹ spra wy pro ste, to s¹ spra wy, któ re nie wy ma ga j¹ ani wy bit nej wie -

dzy pra wni czej, ani wiel kie go do œwiad cze nia ¿y cio we go. W zwi¹z ku z tym

wy bit ni pra wni cy – ta kie s¹ re a lia – po pro stu nie ze chc¹ s¹ dziæ tych spraw,

bo nie bê d¹ mog li za spo ka jaæ swoich am bi cji. To za le ¿y od oce ny, ale myœ -

lê, ¿e od 30% do 50% spraw w s¹ dach re jo no wych s¹ to ta kie spra wy, któ re

wy ma ga j¹ od sê dzie go do bre go rze mios ³a, ale nie wy ma ga j¹ b³ys kot li wo œci.

¯e by po no w nie nie do pro wa dziæ do te go, ¿e do stêp do sta no wis ka sê -

dzie go s¹ du re jo no we go dla przed sta wi cie li in nych za wo dów pra wni czych
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bê dzie fik cj¹, Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa pro po nu je na stê pu j¹ ce wy jœcie

z sy tua cji – po wo ³a nie w s¹ dach re jo no wych no we go sta no wis ka sê dzie go

gro dz kie go. To nie by³ by ¿a den no wy szcze bel s¹ dów, bo sê dzio wie gro -

dzcy s¹ dzi li by w s¹ dach re jo no wych, na wet nie ko nie cz nie w wy dzia ³ach

gro dz kich. Ich kog ni cja by ³a by ogra ni czo na. Jak mnie mam, pod sta w¹ by ³a -

by ta kog ni cja, któ ra jest za pi sa na w art. 13 usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów

po wsze chnych, okreœ la j¹ ca za kres w³a œci wo œci w wy dzia ³ach gro dz kich, ale 

nie ko nie cz nie, bo s¹ in ne dro b ne spra wy, w któ rych mog li by orze kaæ ci sê -

dzio wie.

Na szym za ³o ¿e niem nie jest za st¹ pie nie ase so ra s¹ do we go sê dzi¹ gro -

dz kim, ¿e by spraw dziæ da ne go sê dzie go i ¿e by po tem ten sê dzia gro dz ki, tak 

jak ase sor, mia³ gwa ran cjê awan su do s¹ du re jo no we go i da lej. Sê dzia gro dz -

ki mia³ by wszel kie przy mio ty i gwa ran cje sê dzie go – by³ by nie u su wal ny i po -

wo ³y wa ny na czas nie o kreœ lo ny. Móg³ by siê roz wi jaæ i awan so waæ na

sê dzie go s¹ du re jo no we go, ale od by wa ³o by siê to zu pe³ nie ina czej ni¿

w przy pad ku awan su ase so ra s¹ do we go, o czym ju¿ mó wi ³em. Mu sia³ by

kon ku ro waæ na ró w nych za sa dach czy to z ad wo ka tem, czy z rad c¹ pra w -

nym, czy z pro ku ra to rem, czy z re fe ren da rzem s¹ do wym z od po wie d ni¹

prak ty k¹, czy z asy sten tem sê dzie go z od po wie d ni¹ prak ty k¹, bo oni mog li -

by od ra zu tra fiæ do s¹ du re jo no we go. Sê dzia gro dz ki móg³ by byæ po wo ³a ny

od ra zu po eg za mi nie sê dziow skim.

Mó wi siê, ¿e po wo ³y wa nie in sty tu cji sê dzie go gro dz kie go jest zbê d ne,

bo bê d¹ siê po sze rza ³y kom pe ten cje re fe ren da rzy s¹ do wych. Ro zu miem am -

bi cje re fe ren da rzy s¹ do wych, do ce niam te¿ to, co re fe ren da rze s¹ do wi ju¿

uczy ni li dla s¹ do wni ctwa. W moim prze ko na niu wy pro wa dze nie na pro st¹

ksi¹g wie czy stych jest w prze wa ¿a j¹ cej mie rze za s³u g¹ w³a œ nie re fe ren da rzy

s¹ do wych. Nie mo¿ na je dnak kom pe ten cji re fe ren da rzy s¹ do wych roz sze -

rzaæ bez koñ ca. Pro giem jest to, ¿e w Pol sce wy miar spra wied li wo œci mo g¹

spra wo waæ tyl ko sê dzio wie. Re fe ren da rze s¹ do wi ni gdy nie bê d¹ mog li spra -

wo waæ wy mia ru spra wied li wo œci, bo by ³o by to nie zgo d ne z kon sty tu cj¹, tak

jak nie zgo d ne jest orze ka nie ase so rów s¹ do wych.

Po nad to mó wi siê tak ¿e, ¿e sêdzia grodzki by ³y by gor szym sê dzi¹. Nie

by³ by gor szym sê dzi¹, bo mia³ by wszel kie gwa ran cje sê dzie go, by³ by sê dzi¹

ni¿ sze go szczeb la. Nie ka ¿ dy mia³ by szan sê awan su na sê dzie go wy ¿ sze go 

szczeb la, ale prze cie¿ tak ¿e nie wszys cy sê dzio wie s¹ dów re jo no wych ma -

j¹ szan sê awan su do s¹ dów okrê go wych, do s¹ dów ape la cyj nych bar dzo

nie li cz ni, a do S¹ du Naj wy ¿ sze go je sz cze mniej sza gru pa sê dziów. S¹ do -

wni ctwo ma struk tu rê hie rar chi cz n¹. To, ¿e siê orze ka na ni¿ szym szczeb -

lu, nie jest wy ra zem te go, ¿e jest siê gor szym. To tak jak w przy pad ku
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le ka rza, któ ry jest asy sten tem or dy na to ra. Nie ka ¿ dy asy stent ma szan sê zo -

staæ or dy na to rem, ale to nie zna czy, ¿e jest gor szy, po pro stu ta kie s¹ re a lia

¿y cia i z tym na le ¿y siê li czyæ. Dla te go w na szym prze ko na niu kry ty ka je sz -

cze nie i stnie j¹ cej, ale pro po no wa nej przez nas in sty tu cji sê dzie go gro dz -

kie go nie jest prze ko nu j¹ ca.

Od nio sê siê te raz do po mys ³u Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci. Pan mi ni -

ster Ja cek Cza ja de kla ru je, ¿e te¿ jest ono zwo len ni kiem szer sze go ot war cia

do stê pu do urzê du sê dzie go. W moim prze ko na niu je dnak, je ¿e li zo sta n¹

przy jê te pro po zy cje Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci, to bê dzie to nic in ne go,

jak utrwa le nie do tych cza so wej sy tua cji, w któ rej do stêp do sta no wis ka sê -

dzie go dla przed sta wi cie li in nych za wo dów pra wni czych is t nia³ tyl ko for -

mal nie. Ta kim na tu ral nym re zer wua rem kan dy da tów na sta no wis ka

sê dziow skie sta li by siê re fe ren da rze i asy sten ci s¹ do wi. Na pe w no re fe ren da -

rze mog li by siê z te go cie szyæ, bo wiem wiê k szoœæ z nich w kró t kim cza sie

otrzy ma ³a by sta no wis ka sê dziow skie. Je dnak z pun ktu wi dze nia in te re su

spo ³e cz ne go to nie ko nie cz nie bê dzie naj lep sze roz wi¹ za nie. Na pe w no

znaj d¹ siê kan dy da ci na wet na ap li ka cjê prze d³u ¿o n¹ sta ¿em asy sten ckim,

a po tem re fe ren dar skim. Po mi jam to, ¿e po wsta n¹ dwie ka te go rie re fe ren da -

rzy – lep si to bê d¹ ci na sta ¿u, szy ku j¹ cy siê do ob jê cia sta no wisk sê dziow -

skich, gor si zaœ to ci, któ rzy s¹ re fe ren da rza mi na sta ³e. W ka ¿ dym ra zie

nie w¹t pli wie na ta k¹ ap li ka cjê znaj d¹ siê chêt ni, bo prze cie¿ je ¿e li obe c nie

na pañ stwo wych i pry wat nych wy dzia ³ach pra wa stu diu je piêæ dzie si¹t ty siê -

cy stu den tów, to bê d¹ kan dy da ci, ale nie ko nie cz nie bê d¹ to ta cy kan dy da ci,

o ja kich nam cho dzi, a wiêc naj lep si. Dla te go ten za mys³ oce niam do syæ kry -

ty cz nie.

Je œ li cho dzi o ro lê or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej w pro ce sie kszta³ ce -

nia i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci, w ogó le nie wi -

dzê tu ro li tych or ga nów. WeŸ my pod uwa gê to, ¿e kon sty tu cja œciœ le opie ra

siê na mon tes kiu szow skim trój po dzia le w³a dzy. W³a œci wie je dy nym ele men -

tem w kon sty tu cji up ra wnia j¹ cym ad mi ni stra cjê rz¹ do w¹ do cze go kol wiek

jest art. 10 ust. 1, któ ry mó wi o wza jem nym wspó³ dzia ³a niu w³a dzy. To jest

je dnak za ma ³o, kon sty tu cja pod kreœ la od rêb noœæ w³a dzy s¹ do wni czej. Mnie 

siê wy da je, ¿e je ¿e li cho dzi o kszta³ ce nie i do bór osób do pe³ nie nia fun kcji

w wy mia rze spra wied li wo œci, to tu jest miej sce do zwiê k sze nia kom pe ten cji,

jak s¹ dzê, przede wszy s t kim pier wsze go pre ze sa S¹ du Naj wy ¿ sze go, a tak ¿e

Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa.

Cie szê siê bar dzo, ¿e pan mi ni ster Ja cek Cza ja mó wi³ o zwiê k sze niu

kom pe ten cji Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa w od nie sie niu do Kra jo we go Cen -

trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry. Je œ li cho dzi o to
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cen trum, to za pe wne s¹ uza sa dnio ne po wo dy do zmia ny usta wy, ale ta

zmia na nie po win na po le gaæ tyl ko na tym, ¿e zno si siê is t nie nie Kra jo we go

Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, two rzy siê zaœ

Kra jo w¹ Szko ³ê S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry po to, aby wy mie niæ kie ro wni -

ctwo. To po win na byæ zmia na mo de lo wa w kie run ku co naj mniej zmniej -

sze nia ro li Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci w kszta³ ce niu i do bo rze osób na

fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci.

Oka zu je siê, ¿e ka den cyj noœæ w³adz Kra jo we go Cen trum Szko le nia

Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry nie za pe wnia mu do sta te cz nej au -

to no mii. Nie da w no na Zgro ma dze niu Ogól nym Sê dziów S¹ du Naj wy ¿ sze go 

do wie dzia ³em siê, ¿e sê dzia S¹ du Naj wy ¿ sze go, któ ry jest prze wo dni -

cz¹ cym Ra dy Pro gra mo wej cen trum, po da³ siê do dy mi sji, po nie wa¿ stwier -

dzi³, ¿e nie chce braæ od po wie dzial no œci za pro gra my cen trum, na któ re

du ¿y wp³yw ma Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci. Zmia ny po win ny zmie rzaæ

w kie run ku zmniej sze nia te go wp³y wu.

Obe c nie Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci – co oce niam kry ty cz nie – sku -

pia za ró wno s¹ do wni ctwo, jak i pro ku ra tu rê, wiêc lo gi cz ne jest tak ¿e to, ¿e

ma j¹ one wspól ne Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze -

chnych i Pro ku ra tu ry. Je ¿e li pro ku ra tu ra ma byæ od dzie lo na od Mi ni ster stwa

Spra wied li wo œci, to nie wi dzê po wo dów za ró wno is t nie nia wspól nej ap li ka -

cji dla sê dziów i pro ku ra to rów, jak i is t nie nia je d ne go cen trum szko le nio we -

go. Myœ lê, ¿e po wi nien tu na st¹ piæ po dzia³.

Mó wi ³em ju¿ o do pu sz czal no œci prze p³y wu osób miê dzy za wo da mi

pra wni czy mi i kon cep cji urzê du sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka rie ry pra -

wni czej. Wi dzê, ¿e w za sa dzie jest zgo da co do te go, ¿e urz¹d sê dzie go po -

wi nien byæ do war to œcio wa ny ze wzglê du na ro lê, ja k¹ spe³ nia sê dzia, i ¿e na

sta no wis ka sê dziow skie po win ni byæ po wo ³y wa ni wy bit ni lu dzie, wy bit ni

pra wni cy i wy bit ni oby wa te le. Pro blem jest tyl ko ta ki, ¿e by z t¹ kon cep cj¹

nie by ³o tak, jak kie dyœ w PRL z teo ri¹ ob u mie ra nia pañ stwa. Mó wi ³o siê, ¿e

jest to pro ces sta ³y, któ ry je dnak ni gdy siê nie za koñ czy.

Je œ li cho dzi o prze p³yw osób po miê dzy za wo da mi pra wni czy mi, to

obe c nie jest on, ale w je d n¹ stro nê. Co mie si¹c otrzy mu je my in for ma cje od

mi ni stra spra wied li wo œci, ¿e kil ku lub kil ku na stu sê dziów s¹ dów re jo no wych 

zre zyg no wa ³o ze sta no wis ka sê dzie go. Prze p³yw osób w dru g¹ stro nê zaœ to

rzad koœæ – do b rze, je œ li cho cia¿ raz na rok zda rzy siê przy pa dek po wo ³a nia

na sta no wis ko sê dzie go ko goœ z in ne go za wo du pra wni cze go. Prze p³yw po -

wi nien byæ szer szy. W moim prze ko na niu jest bar dzo nie dob rze, je ¿e li sê -

dzio wie do cho dz¹ do wnios ku, ¿e pe³ nie nie przez nich trud ne go, ale je dnak

bar dzo is tot ne go dla pañ stwa i spo ³e czeñ stwa obo wi¹z ku, co teo re ty cz nie
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po win no za spo ka jaæ am bi cje, nie jest tym, co spe³ nia ich aspi ra cje, i sta ra j¹

siê prze cho dziæ do no ta ria tu, ad wo ka tu ry, na wet na sta no wis ka rad cow skie

czy do pro ku ra tu ry, bo ta kie przy pad ki te¿ mia ³y miej sce.

Mam na dzie jê, ¿e w przy sz³o œci w³a œ nie dziê ki wy ro ko wi Try bu na ³u

Kon sty tu cyj ne go i dziê ki m¹d ro œci usta wo daw cy do ko na my je dnak prze ³o -

mu pod tym wzglê dem. Dziê ku jê bar dzo.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê pa nu prze wo dni cz¹ ce mu.

Pro szê o za bra nie g³o su pier wsze go pre ze sa S¹ du Naj wy ¿ sze go, pa na

pro fe so ra Le cha Gar doc kie go. Pro szê bar dzo.

Lech Gar doc ki
Pier wszy pre zes S¹ du Naj wy ¿ sze go

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Sza no wni Pañ stwo!

W prze ci wieñ stwie do pa na prze wo dni cz¹ ce go Sta ni s³a wa D¹b row -

skie go, któ ry mó wi³ w imie niu Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa, nie mam kon -

cep cji roz wi¹ za nia pro ble mu, nad któ rym dzi siaj siê za sta na wia my.

Przed sta wiê ra czej kil ka uwag – cza sem kry ty cz nych, cza sem po chwal nych

– pod ad re sem tych, któ rzy ta kie kon cep cje ma j¹.

Pier wsza spra wa. Nie mam w¹t pli wo œci, ¿e in sty tu cja ase so rów stra ci

sens w sy tua cji, gdy bê d¹ oni mog li pe³ niæ je dy nie fun kcje re fe ren da rzy b¹dŸ

asy sten tów. Za pe wne ta in sty tu cja bê dzie mu sia ³a przez ja kiœ czas byæ utrzy -

ma na w ta kiej czy in nej po sta ci – al bo to bê d¹ ase so rzy bez pra wa s¹ dze nia,

al bo zo sta n¹ oni asy sten ta mi lub re fe ren da rza mi, a ci, któ rzy wi¹ za li swo je

pla ny ¿y cio we z ka rie r¹ sê dziow sk¹, nie bê d¹c ju¿ ase so ra mi, bê d¹c by ³y mi

ase so ra mi, bê d¹ mog li siê ubie gaæ o sta no wis ko sê dzie go.

Wszy s t ko wska zu je na to, ¿e wœród pro jek tów do ty cz¹ cych in sty tu cji

ase so rów do prze sz³o œci prze szed³ pro jekt pre zy den cki, z kon cep cj¹ sê -

dziów okreœ la nych ja ko „sê dzio wie na pró bê” – ja wo la ³em okreœ le nie „sê -

dzio wie na okres oz na czo ny od dwóch do czte rech lat”. Opo wia da ³em siê

na wet kie dyœ za tym pro jek tem, uwa ¿a j¹c, ¿e nie ma w nim sa mych wad.

Wa d¹ jest oczy wi œcie to, ¿e jest to w pe w nym sen sie tyl ko zmia na na zwy

„ase sor” na „sê dzia na czas okreœ lo ny”, je dnak nie zu pe³ nie. In ny by³ by prze -
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cie¿ spo sób po wo ³y wa nia ta kich sê dziów i nie mo¿ na by ³o by ich od wo ³y -

waæ, tak jak siê od wo ³u je ase so rów, wiêc by ³a by pe w na ró¿ ni ca. Fak tem jest

je dnak, ¿e ta cy sê dzio wie tro chê przy po mi na li by ase so rów i gwa ran cje ich

nie za wis ³o œci by ³y by mniej sze z te go po wo du, ¿e nie by li by po wo ³y wa ni na

sta ³e. W³a œci wie to nie wiem, czy po win niœ my o tym da lej dys ku to waæ. Au tor 

te go pro jek tu zre zyg no wa³ z nie go, po rzu ci³ go, a ja w ten spo sób ze swoim

po par ciem zna laz ³em siê na spa lo nym.

Myœ lê – po wiem o tym, bo to nie by ³o ta kie je dno zna cz ne – ¿e ka ¿ de

z pro po no wa nych roz wi¹ zañ ma swo je wa dy i za le ty, wiêc trze ba po pro stu

opo wie dzieæ siê za je d nym z tych je sz cze fun kcjo nu j¹ cych. We d³ug mnie

w³a œ nie ta kim pro gra mem, pro po zy cj¹, któ ra mog ³a by byæ re a li zo wa na, jest

pro po zy cja Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa do ty cz¹ ca ut wo rze nia sta no wis ka

sê dzie go gro dz kie go po wo ³y wa ne go po eg za mi nie sê dziow skim i pra cu j¹ ce -

go w s¹ dzie, s¹ dz¹ ce go tyl ko w pe w nym za kre sie. To by³ by nie z³y mo del, je -

œ li za k³a da my – a po twier dza to do œwiad cze nie Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa

– ¿e nie wie lu jest ase so rów, któ rzy po ukoñ cze niu ase su ry nie ob jê li sta no -

wisk sê dziow skich z te go po wo du, i¿ stwier dzo no, ¿e po pro stu siê do te go

nie na da j¹, a nie z te go po wo du, ¿e by ³a zbyt du ¿a kon ku ren cja czy zbyt ma -

³o eta tów. Przez pryz mat te go nie bez pie czeñ stwo po wo ³a nia sê dzie go gro -

dz kie go od ra zu na czas nie o zna czo ny jest mniej sze. Oczy wi œcie za le t¹ tej

kon cep cji jest pe³ ne zrea li zo wa nie za ³o ¿eñ kon sty tu cyj nych, brak po trze by

zmia ny kon sty tu cji, no we li za cji kon sty tu cji, co by ³o by w ci¹ gu ro ku, któ ry

nam po zo sta³, przed siêw ziê ciem bar dzo trud nym do zrea li zo wa nia.

S¹ dzê, ¿e jest to pro jekt, któ ry móg³ by byæ re a li zo wa ny, a je dno czeœ nie 

na da je siê do po ³¹ cze nia z pro jek tem Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci, pro po -

nu j¹ cym obo wi¹ zek od by cia bar dzo d³u giej ap li ka cji da j¹ cej so li dn¹ wie -

dzê. Nie wiem, czy za ró wno ap li ka cja ogól na, jak i s¹ do wa, któ ra

up ra wnia ³a by na stê p nie do zda nia eg za mi nu sê dziow skie go i kan dy do wa nia 

na sta no wis ko sê dzie go, mu sia ³y by byæ a¿ tak d³u gie.

Je œ li cho dzi o kszta³ ce nie i po wo ³y wa nie osób spra wu j¹ cych wy miar

spra wied li wo œci i ro lê w tym ad mi ni stra cji rz¹ do wej, czy li Mi ni ster stwa Spra -

wied li wo œci, to nie mia³ bym tu tak ra dy kal ne go zda nia, jak pan prze wo dni -

cz¹ cy Sta ni s³aw D¹b row ski, po wo ³u j¹ cy siê na po dzia³ w³a dzy. Wy da je mi

siê, ¿e trze ba do te go po dejœæ je dnak bar dziej prak ty cz nie, zwiêk sza j¹c ro lê

œro do wisk sê dziow skich, pro ku ra tor skich w two rze niu pro gra mu kszta³ ce nia

i w sa mym je go pro wa dze niu. Mam na myœ li oso by, któ re kszta³ c¹. Nie wy -

ob ra ¿am so bie, ¿e by Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci nie ode gra ³o tu wa¿ nej

ro li w sen sie organizacyjno-logistycznym. Po spo dzie wa nym roz dzie le niu

fun kcji pro ku ra to ra ge ne ral ne go i mi ni stra spra wied li wo œci w³a œci wie chy ba
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je d nym z g³ó wnych za dañ Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci bê dzie za jmo wa -

nie siê spra wa mi kad ro wy mi, tak ¿e w sen sie kszta³ to wa nia przy sz³ych kadr

sê dziow skich, i or ga ni zo wa nie tych spraw.

Je œ li cho dzi o prze p³yw miê dzy za wo da mi pra wni czy mi, to na su nê ³a

mi siê ta ka sa ma myœl, ja k¹ wy po wie dzia³ ju¿ pan prze wo dni cz¹ cy Sta ni s³aw 

D¹b row ski. Otó¿ ten prze p³yw is t nie je, ale na stê pu je w in nym kie run ku. To

po win no nas na u czyæ pe w nej skrom no œci, je œ li cho dzi o po stu lat szyb kiej re -

a li za cji zwiê k sze nia prze p³y wu osób miê dzy za wo da mi pra wni czy mi w kie -

run ku za wo du sê dzie go al bo o has ³o: „urz¹d sê dzie go uko ro no wa niem

za wo dów pra wni czych”, któ re brzmi bar dzo piêk nie, ale na któ re trze ba pa -

trzeæ re a li sty cz nie.

Pro szê pañ stwa, wy da je mi siê, ¿e na wet w kra jach, gdzie urz¹d sê dzie -

go jest uz na wa ny za uko ro no wa nie ka rie ry pra wni czej, na przy k³ad w Wiel -

kiej Bry ta nii, to prze cie¿ nie cho dzi o urz¹d sê dzie go, któ ry od po wia da

w sen sie kom pe ten cji na sze mu sê dzie mu re jo no we mu. Wy bit ni ad wo ka ci

po osi¹g niê ciu suk ce su w swoim za wo dzie nie prze cho dz¹ na sta no wis ka sê -

dziow skie te go szczeb la. Do dam te¿, ¿e ten mo del nie zo sta³ zrea li zo wa ny

w ¿a dnym z pañstw za cho dnio eu ro pej skich. Po win niœ my siê uczyæ na do -

œwiad cze niach in nych kra jów.

To nie jest tak, ¿e na gle ja k¹œ de cyz j¹ mo ¿e my spo wo do waæ, ¿e urz¹d

sê dzie go sta nie siê uko ro no wa niem ka rie ry pra wni czej al bo zwiê k szy siê

prze p³yw osób na sta no wis ka sê dziów z in nych za wo dów pra wni czych. To

jest d³u gi pro ces, któ ry mo ¿e siê udaæ, ale mo ¿e te¿ siê nie udaæ. Po win niœ my 

zmie rzaæ w kie run ku te go, ¿e by sta no wis ko sê dzie go zy s ki wa ³o, bar dziej siê

li czy ³o i to za ró wno w sen sie fi nan so wym – nie na le ¿y siê wsty dziæ o tym

mó wiæ, to jest wa¿ ne ja ko ele ment sta tu su je dno stki – jak i w sen sie zmniej -

sze nia ob ci¹ ¿e nia, zmniej sze nia kog ni cji s¹ dów, tak ¿e bar dziej spra wied li -

we go po dzie le nia te go, czym za jmu je siê Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci.

Cho dzi o pro por cjo nal ne ob ci¹ ¿e nie po szcze gól nych s¹ dów oraz o to, ¿e by

sê dzia nie by³ prze pra co wa nym, a przy tym kiep sko op ³a ca nym urzê dni -

kiem. To je dnak jest d³u go trwa ³y pro ces.

Pier wszym syg na ³em, któ ry móg³ by nas sk³o niæ do te go, ¿e by myœ leæ

o szer szym prze p³y wie osób miê dzy za wo da mi pra wni czy mi w kie run ku

s¹ dów, po win no byæ za trzy ma nie pro ce su od cho dze nia sê dziów z s¹ dów.

Do pie ro gdy to zja wis ko zo sta nie zmi ni ma li zo wa ne, bê dzie my mog li myœ leæ 

o tym, ¿e by spró bo waæ zwiê k szyæ iloœæ, do p³yw kan dy da tów na sta no wis ka

sê dziow skie z in nych za wo dów pra wni czych.

Na g³e dzia ³a nie, za blo ko wa nie zwyk ³ej ka rie ry pra wni czej od naj ni¿ -

sze go szczeb la do naj wy ¿ sze go mo ¿e do pro wa dziæ do te go, ¿e w pe w nym
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mo men cie oka ¿e siê, i¿ nie bê dzie in ne go wy jœcia i trze ba bê dzie po wo ³y -

waæ na sta no wis ka sê dziow skie oso by z in nych za wo dów pra wni czych. To

prze wi du je w swoim pro jek cie na przy k³ad Hel siñ ska Fun da cji Praw Cz³o -

wie ka, któ ra uwa ¿a, ¿e to bar dzo do b rze, po nie wa¿ wre sz cie prze ³a mie siê

ru ty nê. Nie je s tem je dnak pe wien, czy ta ka sy tua cja by ³a by do b ra. Uwa ¿am,

¿e do pó ki pro ces prze cho dze nia osób na sta no wis ka sê dziow skie z in nych

za wo dów pra wni czych nie bê dzie pro ce sem na tu ral nym, do pó ki bê dzie my

chcie li to osi¹g n¹æ sztu cz n¹ de cyz j¹ i two rze niem sy tua cji pe w nej ko nie cz -

no œci za tru dnia nia na sta no wis kach sê dziow skich osób z in nych za wo dów

pra wni czych, w do dat ku w sy tua cji, gdy ten za wód nie bê dzie szcze gól nie

atrak cyj ny, je œ li naj pierw bê dzie my chcie li sztu cz nie roz sze rzyæ prze p³yw

pra wni ków w kie run ku za wo du sê dzie go, a do pie ro póŸ niej pod nieœæ sta tus

te go za wo du, a nie od wro t nie, do pó ty – mam ta kie oba wy – nie bê dzie to

skut ko wa ³o przy p³y wem naj lep szych kadr do wy mia ru spra wied li wo œci. Ob -

a wia³ bym siê na wet tro chê te go, ¿e s¹ do wni ctwo mog ³o by nie prze trzy maæ

ta kie go eks pe ry men tu. Cho dzi prze cie¿ g³ó wnie o s¹ dy re jo no we, naj bar -

dziej ob ci¹ ¿o ne pra c¹, któ re mog ³y by w tej sy tua cji po pro stu po gor szyæ

swo je fun kcjo no wa nie.

Z te go po wo du opo wia da³ bym siê za mo de lem Kra jo wej Ra dy S¹ do -

wni ctwa, któ ry za k³a da so li dne przy go to wa nie oso by przed mia no wa niem

jej na sê dzie go gro dz kie go. Su ge ro wa³ bym te¿ ostro¿ noœæ w lan so wa niu

prze cho dze nia na sta no wis ka sê dziow skie osób z in nych za wo dów pra wni -

czych. Nie cho dzi o to, ¿e by za my kaæ im do stêp do te go za wo du, ale o to,

¿e by nie ³¹ czyæ z tym a¿ tak ogrom nych na dziei i nie ocze ki waæ szyb kich re -

zul ta tów w ci¹ gu na stê p nych kil ku lat. To jest pro ces, któ ry po trwa ca ³e la ta,

wy ma ga j¹ cy du ¿ych zmian do ty cz¹ cych sta tu su sê dzie go, miê dzy in ny mi

w kwe stii p³ac, o któ rej mó wi³ pan sê dzia Sta ni s³aw D¹b row ski. Uwa ¿am, ¿e

bar dzo do brym po mys ³em jest zwi¹ za nie p³ac sê dziów ze œre dni¹ kra jo w¹,

ale przy za ³o ¿e niu, ¿e nie na st¹ pi ¿a den kry zys go spo dar czy. B¹ dŸmy je dnak 

op ty mi sta mi. Je dno czeœ nie mu si my zda waæ so bie spra wê z te go, ¿e po mys³,

aby p³a ce sê dziów by ³y zwi¹ za ne ze œre dni¹ kra jo w¹, nie za my ka spra wy, bo 

mu si is t nieæ ja kiœ prze li cz nik tej œre dniej dla ró¿ nych sê dziów, co mog ³o by

spra wiaæ pe w ne pro ble my. Trze ba by to chy ba usta liæ w dro dze usta wy,

a wcze œ niej w ra mach ro ko wañ, roz mów pro wa dzo nych przez œro do wis ko

sê dziow skie z w³a dz¹ wy ko naw cz¹ i usta wo daw cz¹.

Nie ma roz wi¹ zañ ideal nych. Wy da je mi siê, ¿e spoœ ród za pre zen to -

wa nych tu kon cep cji pro jekt Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa w naj wiê k szym

stop niu za pe wnia bez prob le mo we wpro wa dze nie zmian, prze jœcie do sy s te -

mu s¹ do wni cze go bez ase so rów. Dziê ku jê bar dzo.
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Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Bar dzo ser de cz nie dziê ku jê pa nu pre ze so wi.

Chcia³ bym te raz pro siæ o za bra nie g³o su pa ni¹ Ma riê Te re sê Ro mer,

pre zes Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA. Pro szê bar dzo.

Ma ria Te re sa Ro mer
Pre zes Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA

Dzieñ do bry.

Bar dzo ser de cz nie dziê ku jê pa nu prze wo dni cz¹ ce mu Krzy szto fo wi

Kwiat kow skie mu za to, ¿e mo ¿e my tu taj – mam na myœ li nie plu ra lis maie sta -

tis, ale sto wa rzy sze nie – za pre zen to waæ na sze sta no wis ko w tej bar dzo is tot -

nej spra wie.

W moim wy st¹ pie niu przy go to wa nym dla pañ stwa po zwo li ³am so bie

siêg n¹æ do hi sto rii ase so ra s¹ do we go, opie ra j¹c siê zre szt¹ na tym, co ko le -

dzy na pi sa li w ko men ta rzu do ty cz¹ cym usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po -

wsze chnych. Ta in sty tu cja is t nie je w Pol sce od XIII wie ku. Oczy wi œcie ró¿ ne

by ³y lo sy ase so rów, naj lep sze dla nich cza sy by ³y w osta t nim okre sie, szcze -

gól nie wte dy, gdy otrzy ma li ju¿ wo tum, al bo wiem dzia ³a li po pro stu tak jak

sê dzio wie.

To, co na pi sa ³am o ase so rze s¹ do wym, to mo je swoi ste po ¿eg na nie z t¹ 

in sty tu cj¹, al bo wiem uwa ¿am, ¿e w œwiet le wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj -

ne go po win niœ my odejœæ od tej na zwy. Oczy wi œcie sam wy rok nie prze s¹ dza 

o ode jœciu od sa me go okreœ le nia „ase sor s¹ do wy”. Wy da je mi siê je dnak, ¿e

dla pe w nej prze jrzy sto œci po set kach lat trze ba zre zyg no waæ z okreœ le nia

„ase sor s¹ do wy”. Trze ba je dnak pa miê taæ, ¿e w pro ku ra tu rze po zo sta je in -

sty tu cja ase so ra, i te go, jak do t¹d, nikt nie pod wa ¿a.

Chcia ³a bym tak ¿e po wie dzieæ, ¿e to, co przed sta wiam w wy st¹ pie niu,

s¹ to przede wszy s t kim mo je w³a s ne uwa gi. Nie za le¿ nie od te go kró t ko

przed sta wiê tak ¿e sta no wis ko za rz¹ du Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich

IU STI TIA.

W tym, co na pi sa ³am, jest pe wien lap sus jê zy ko wy, dla te go ¿e u¿y ³am

okreœ le nia „s¹d gro dz ki”. Oczy wi œcie ab so lut nie nie mam na myœ li po wo ³y -

wa nia ja kichœ no wych s¹ dów. Wy ob ra ¿am so bie, ¿e je ¿e li zo sta nie przy jê ta

kon cep cja Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa, to bê d¹ to wy dzia ³y gro dz kie dzia -

³a j¹ ce przy s¹ dach re jo no wych.
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Mo ja sy tua cja nie jest naj ³at wiej sza, bo by ³am w ze spo le, któ re go efek ty 

dzia ³a nia przed sta wia³ pan mi ni ster Ja cek Cza ja, ze spo le po wo ³a nym przede 

wszy s t kim w zwi¹z ku z po trze b¹ stwo rze nia ja kiejœ dro gi do cho dze nia do

za wo du sê dzie go. Po wsta ³y tam pe w ne kon cep cje do ty cz¹ ce tak ¿e przy go -

to wa nia do te go za wo du.

Obe c nie Sto wa rzy sze nie Sê dziów Pol skich IU STI TIA ma dwie kon cep -

cje. Pier wsza z nich to kon cep cja do cho dze nia do sta no wis ka sê dzie go – ce -

lo wo uni kam ter mi nu „za wód sê dzie go” – po przez in ne za wo dy pra wni cze

ja ko uko ro no wa nie ka rie ry pra wni czej. Ró wno czeœ nie is t nie je kon cep cja

tra dy cyj na, któ ra – moim zda niem – jest s³u szna. Nie bê dê tu roz sze rza ³a te -

go, o czym po wie dzia³ ju¿ pan pro fe sor Lech Gar doc ki. Po wiem tyl ko, ¿e

w ca ³ej Eu ro pie i nie tyl ko w Eu ro pie fun kcjo nu je tra dy cyj ny mo del do cho -

dze nia do za wo du sê dzie go, po le ga j¹ cy na szko le niu ap li kan tów, a je dy nie

mo del an glo sas ki – ale tak ¿e nie w przy pad ku wszy s t kich szczeb li s¹ do -

wych, bo do ty czy to tyl ko s¹ dów wy ¿ szych – uw zglê dnia dro gê do zo sta nia

sê dzi¹ po zdo by ciu pe w ne go do œwiad cze nia w za kre sie in nych za wo dów

pra wni czych.

Moim zda niem, przy jê ta przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa kon cep -

cja sê dzie go gro dz kie go jest kon cep cj¹ do br¹. Mam na dzie jê, ¿e pan pre -

zy dent rze czy wi œcie wy co fa³ siê ze swo jej kon cep cji sê dzie go na pró bê czy 

na czas okreœ lo ny i ¿e ten roz dzia³ ma my ju¿ za so b¹. Ta kie sta no wis ka is t -

nie j¹, w Eu ro pej skiej Kar cie Usta wo wych Za sad Do ty cz¹ cych Sê dziów jest

je dy nie za zna czo ne, ¿e je ¿e li is t nie je in sty tu cja sê dzie go na pró bê, to ta ki

sê dzia po wi nien fun kcjo no waæ mak sy mal nie kró t ko, tyl ko w ta kim stop niu, 

w ja kim jest to po trzeb ne. Zde cy do wa nie lep szym roz wi¹ za niem jest kon -

cep cja sê dzie go gro dz kie go, któ ry bê dzie orze ka³ w wy dzia le gro dz kim

s¹ du re jo no we go i bê dzie mia³ ot war t¹ nor mal n¹ dro gê awan su, co nie zna -

czy, ¿e na przy k³ad nie bê dzie po zo sta wa³ tyl ko na sta no wis ku sê dzie go

gro dz kie go.

Je ¿e li cho dzi o kie run ki zmian ak tu al ne go sta nu pra w ne go do ty cz¹ ce -

go kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar spra wied li wo œci,

to wy da je mi siê, ¿e nie ma ¿a dne go po wo du, ¿e by od st¹ piæ od do tych cza -

so we go kie run ku kszta³ ce nia. Mam tu na myœ li ap li ka cjê s¹ do w¹, a tak ¿e ap -

li ka cjê pro ku ra tor sk¹. Kon cep cja za k³a da j¹ ca rok czy dwa la ta wspól nej

ap li ka cji s¹dowo-pro kuratorskiej, jest moim zda nie s³u szna. Jest ona tym bar -

dziej s³u szna, ¿e po od by ciu okreœ lo ne go sta ¿u pra cy prze wi du je my ewen -

tual ny swo bo dny prze p³yw po miê dzy in sty tu cja mi osób z za wo da mi

pro ku ra to ra i sê dzie go. Zre szt¹ jest to przy jê te w wie lu kra jach eu ro pej skich.

Na pier wszym eta pie szko le nia wspól ne przy go to wa nie do wy ko ny wa nia
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obu tych za wo dów wy da je siê bar dzo uza sa dnio ne. Oczy wi œcie po tem ap li -

ka cja po win na byæ ju¿ bar dziej wy spe cja li zo wa na.

Przy tym je s tem zwo len ni cz k¹ te go, ¿e by to szko le nie by ³o scen tra li zo -

wa ne. Moim zda niem, do tych cza so wy mo del szko le nia ap li kan tów

s¹ dowych – po le ga j¹ cy na tym, ¿e te ap li ka cje by ³y or ga ni zo wa ne w ra mach

okrê gów ape la cyj nych s¹ dów – ab so lut nie nie od po wia da wy ma ga niom

XXI wie ku, choæ by ze wzglê du na to, ¿e w do tych cza so wym mo de lu szko le -

nia nie ma w³a œci wych mo¿ li wo œci za pe wnie nia kszta³ ce nia in ter dys cyp li -

nar ne go, a bez te go nie mo¿ na so bie wy ob ra ziæ wspó³ czes ne go sê dzie go.

Mam na myœ li za ga dnie nia do ty cz¹ ce psy cho lo gii, bio e ty ki, tak ¿e zna jo -

moœæ jê zy ków ob cych. We wspó³ czes nym œwie cie, gdy je s te œ my cz³on ka mi

Unii Eu ro pej skiej, sê dzia po wi nien mieæ opa no wa ny przy naj mniej je den jê -

zyk ob cy na ty le do b rze, aby móc ko rzy staæ tak ¿e z miê dzy na ro do wych

szko leñ. Cho dzi o to, aby ró w nie¿ ta ki prze p³yw in for ma cji by³ do stêp ny dla

sê dziów. Wy da je mi siê, ¿e za pe wnie nie wspo mnia ne go po zio mu szko le nia

ap li kan tów jest mo¿ li we tyl ko przy scen tra li zo wa nym dzia ³a niu szko ³y. Ja

nie wcho dzê tu w ¿a dne szcze gó ³y, kon cen tru jê siê tyl ko na ge ne ral nym

stwier dze niu do ty cz¹ cym te go za ga dnie nia.

Wra ca j¹c do dro gi do cho dze nia do za wo du sê dzie go, chcê zwró ciæ

uwa gê na to – pan sê dzia Sta ni s³aw D¹b row ski ju¿ o tym wspo mnia³ – ¿e na

kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa zo sta³ przed -

sta wio ny pro jekt re a li zu j¹ cy za ³o ¿e nia przy jmo wa ne przez za rz¹d Sto wa -

rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA. W³a œci wie nie jest to no wa kon cep cja, 

bo je sz cze za cza sów pa ni mi ni ster Han ny Su choc kiej obe c ny wi ce pre zes

Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go pan Ja nusz Niem ce wicz przy go to wa³ za ³o ¿e nie

do cho dze nia do za wo du sê dzie go – ja wo lê nie mó wiæ o za wo dzie, a ra czej

o fun kcji sê dzie go czy sta no wis ku sê dzie go – na za sa dzie wy ³¹ cz nie uko ro -

no wa nia, po prze jœciu od po wie dniej dro gi przez in ne za wo dy pra wni cze.

Po stu lu je siê tu po zo sta wie nie wy ³¹ cz nie ap li ka cji re fe ren dar skiej

i ewen tual nie asy sten tów, ju¿ bez ap li ka cji s¹ do wej. Wy da je siê – nie bê dê

siê po wo ³y waæ choæ by na to, o czym mó wi³ pan pre zes Lech Gar doc ki – ¿e

jest to zbyt da le ko id¹ ce. Ca³ ko wi te zlik wi do wa nie ap li ka cji s¹ dowej i do -

tych cza so wej tra dy cyj nej dro gi do cho dze nia do za wo du sê dzie go jest roz -

wi¹ za niem zbyt ra dy kal nym. Oczy wi œcie to do pie ro jest pro jekt, nad któ rym

mo¿ na po dys ku to waæ.

Re a su mu j¹c to za ga dnie nie, je sz cze raz pod kreœ lam, ¿e mnie oso bi œcie 

wy da je siê, i¿ obe c nie kwe stia ase so rów jest pier wszym, naj bar dziej pa -

l¹ cym pro ble mem, je œ li cho dzi o dzia ³a nia usta wo we. Is t nie je kon cep cja

prze jœcio we go ob ni ¿e nia wie ku kan dy da tów na sê dziów, a wiêc skró ce nia

108



sta ¿u ase sor skie go i po wo ³a nia tych osób – tak jak to zo sta ³o usta lo ne i mam

na dzie jê, ¿e zo sta nie zrea li zo wa ne – na sta no wis ka sê dziów gro dz kich, bo

ina czej nie da siê roz wi¹ zaæ te go pro ble mu. Mo ¿e nie zbê d ne bê dzie, tak jak

po wie dzia ³am, w przy pad ku tych, któ rzy nie zd¹ ¿¹ uzy s kaæ no mi na cji do

cza su we jœcia w ¿y cie orze cze nia Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, prze jœcio we

zmniej sze nie ogra ni cze nia wie ku.

Od noœ nie wie ku, bo to tak ¿e s¹ kwe stie usta wo we – w pro jek cie, któ ry

mó wi o tym, ¿e do sta no wis ka sê dzie go mo¿ na dojœæ tyl ko po przez pra cê

w in nych za wo dach pra wni czych, ja ko dol n¹ gra ni cê wie ku dla sê dzie go

przy jmu je siê trzy dzie œci piêæ lat. To wszy s t ko jest bar dzo umo wne. Wy da je

mi siê, ¿e wy zna cze nie gra ni cy wie ku wca le nie gwa ran tu je osi¹g niê cia

przez kan dy da ta na sê dzie go wy star cza j¹ cej do jrza ³o œci do pra cy na tym sta -

no wis ku. Pro szê pañ stwa, przede wszy s t kim na le ¿y po ³o ¿yæ na cisk na ety kê,

na cha rak ter, na to, ¿e by m³o dy cz³o wiek obe jmu j¹ cy sta no wis ko sê dzie go

zda wa³ so bie spra wê z prze o grom ne go ciê ¿a ru od po wie dzial no œci za po de -

jmo wa ne de cyz je. Do t¹d m³o dzi lu dzie bar dzo czê sto siê spraw dza li w ta -

kich sy tua cjach. Przy okaz ji nie zgo dzê siê z tym, ¿e wy dzia ³y gro dz kie

za jmu j¹ siê dro b ny mi spra wa mi. Ta ki mi s¹ one dla nas, do œwiad czo nych

pra wni ków, ale dla ka ¿ de go cz³o wie ka, któ ry ma spra wê w s¹ dzie re jo no -

wym, w wy dzia le gro dz kim, ta je go spra wa nie jest dro b n¹ spra w¹.

Oso bi œcie uwa ¿am, i¿ nie ma ¿a dnych po wo dów do te go, ¿e by od -

st¹ piæ od tra dy cyj ne go – po przez szko le nie – do cho dze nia do pe³ nie nia fun -

kcji sê dzie go. Niech to szko le nie bê dzie wy d³u ¿o ne i in ter dys cyp li nar ne.

Oczy wi œcie bar dzo is tot n¹ ro lê w od ci¹ ¿a niu s¹ dów pe³ ni¹ re fe ren da rze,

bar dzo po trzeb ni s¹ asy sten ci. Tak wiêc w pe³ ni po pie ram ró w nie¿ pro jekt

przed sta wio ny przez pa na mi ni stra Jac ka Cza jê, w któ rym prze wi du je siê, ¿e

ap li ka cja re fe ren dar ska, a po tem pe³ nie nie fun kcji re fe ren dar skiej przez

okreœ lo ny czas, bê d¹ da waæ pod sta wy do no mi na cji na sê dzie go gro dz kie go. 

Nie po su wa ³a bym siê je dnak od ra zu do przed sta wia nia pro po zy cji, w któ rej

jest mo wa o tym, czy re fe ren darz mu si mieæ za so b¹ trzy la ta czy piêæ lat

orze ka nia, by móc zo staæ sê dzi¹ gro dz kim.

Je ¿e li cho dzi o prze p³yw miê dzy za wo da mi pra wni czy mi, to w³a œci wie

wszy s t ko zo sta ³o tu ju¿ po wie dzia ne. Ten prze p³yw, tak jak wspo mnia no, to na

ra zie od p³yw z fun kcji sê dziow skich, spo wo do wa ny za ró wno sy tua cj¹ ma te rial -

n¹, jak i wa run ka mi pra cy sê dziów. Na le ¿y za sta no wiæ siê nad tym, oczy wi œcie

przede wszy s t kim w kon tek œ cie pe w nej kon ku ren cyj no œci wy na gro dzeñ, jak za -

ha mo waæ od p³yw osób z za wo du sê dzie go. Ró wno czeœ nie mu si my zda waæ so -

bie spra wê, ¿e ni gdzie, w ¿a dnym kra ju sê dzia, na wet ten bar dzo wy so ko

wy na gra dza ny, nie za ra bia wiê cej ni¿ do bry ad wo kat czy no ta riusz. Do prze -
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cho dze nia z in nych za wo dów pra wni czych na sta no wis ko sê dzie go po win no

za chê caæ za pe wnie nie go dzi we go ¿y cia i go d nych wa run ków pra cy, de cy do -

waæ o tym po win ny je dnak in ne ele men ty, ele men ty, któ re bê d¹ bar dziej mo ty -

wo waæ do prze cho dze nia do za wo du sê dzie go ni¿ ele ment wy na gro dze nia.

Oczy wi œcie, mo ¿e byæ tak, ¿e nie naj le piej za ra bia j¹ cy rad ca pra w ny czy ad wo -

kat – na wet przy za ³o ¿e niu, ¿e wy na gro dze nia sê dziów zo sta n¹ pod wy¿ szo ne

– bê dzie móg³ zy s kaæ przy zmia nie swo jej pro fe sji, gdy zde cy du je siê zo staæ sê -

dzi¹. Nie s³y cha nie is tot ne zna cze nie po win na wiêc od gry waæ kwe stia ety ki za -

wo do wej. Oczy wi œcie, mo¿ li woœæ zo sta nia sê dzi¹ oso by wy ko nu j¹ cej in ny

za wód pra wni czy po win no siê wiêc oce niaæ na pod sta wie te go, jak ten in ny za -

wód pra wni czy by³ wy ko ny wa ny.

Wy da je mi siê, ¿e nie trze ba two rzyæ kon cep cji urzê du sê dzie go ja ko

uko ro no wa nia ka rie ry pra wni cze go, dla te go ¿e ten urz¹d ju¿ te raz znaj du je

siê naj wy ¿ ej w hie rar chii za wo dów pra wni czych. Jest tak, po nie wa¿ wia do -

mo, ¿e w³a dza sê dziow ska jest ogrom na. Stwier dze nie, ¿e urz¹d sê dzie go

po wi nien byæ uko ro no wa niem za wo dów pra wni czych, nie jest od kryw cze,

po nie wa¿ to ju¿ jest naj wy ¿ szy mo¿ li wy szcze bel w ka rie rze pra wni czej.

Uwa ¿am, ¿e ro la or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej w pro ce sie kszta³ ce -

nia i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci po win na byæ ogra -

ni czo na do mi ni mum, choæ by ze wzglê du na trój po dzia³ w³a dzy. Ró wno -

czeœ nie je dnak po win na byæ sto so wa na za sa da check and ba lan ce, wiêc w pe -

wien spo sób, miê dzy in ny mi przez udzia³ przed sta wi cie li ad mi ni stra cji

rz¹ do wej, tak jak to jest w Kra jo wej Ra dzie S¹ do wni ctwa, te go wp³y wu nie da

siê unik n¹æ, choæ by ze wzglê dów ad mi ni stra cyj nych. Oczy wi œcie, je ¿e li bê -

dzie my mó wiæ o szko le – mam na myœ li Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr

S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry – a przede wszy s t kim o sy tua cji w Ra dzie

Pro gra mo wej, to udzia³ czyn ni ka ad mi ni stra cji rz¹ do wej – je ¿e li w ogó le za ³o -

¿y my, ¿e bê dzie – po wi nien byæ mi ni mal ny, bo to nie ad mi ni stra cja rz¹ do wa

po win na de cy do waæ o kie run ku kszta³ ce nia sê dziów czy pro ku ra to rów. Dziê -

ku jê bar dzo.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê pa ni pre zes.

Przy okaz ji chcia³ bym przy wi taæ przy by ³e go na na sze po sie dze nie pa -

na po s³a Sta ni s³a wa Mar ci na Chmie lew skie go, przed sta wi cie la Se jmu w Kra -

jo wej Ra dzie S¹ do wni ctwa.
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O za bra nie g³o su pro szê pa ni¹ Joan nê Agack¹-Indeck¹, pre zes Na czel -

nej Ra dy Ad wo kac kiej. Bar dzo pro szê.

Joan na Agacka-Indecka
Pre zes Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej

Dziê ku jê bar dzo.

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Sza no wni Pañ stwo Se na to ro wie! Pa nie Pre ze -

sie! Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Pa nie Mi ni strze! Sza no wni Pañ stwo!

Je s tem bar dzo wdziê cz na za to, ¿e g³os Ad wo ka tu ry Pol skiej zo sta nie

wy s³u cha ny za ró wno przez w³a dze wy mia ru spra wied li wo œci, jak i przez tê

naj wa¿ niej sz¹ w³a dzê, przed któ r¹ dzi siaj stoi my, a wiêc przez pañ stwa, bo

to wy bê dzie cie de cy do waæ o osta te cz nym kszta³ cie wy mia ru spra wied li wo -

œci, kszta³ cie, któ ry ma byæ op ty mal ny i ma za pe wniæ wzmoc nie nie po zy cji

sê dzie go, a nie jej os ³a bie nie.

Chcia ³a bym pañ stwu przed sta wiæ za ró wno kon cep cje, jak i pe w ne

uwa gi do ty cz¹ ce przed sta wio nych wcze œ niej pro jek tów nie ty le z pun ktu wi -

dze nia kwe stii or ga ni za cyj nych wy mia ru spra wied li wo œci, ile z pun ktu wi -

dze nia sa li s¹ do wej. Wy da je mi siê, ¿e mam do te go pe w ne pra wo ja ko

ad wo kat s¹ do wy, a wiêc ktoœ, kto na co dzieñ spo ty ka siê z pe w ny mi pro ble -

ma mi wy mia ru spra wied li wo œci, prze k³a da j¹ cymi siê tak ¿e na pre zen to wa ne 

tu kon cep cje, a tak ¿e tê, któ r¹ po pie ra sa mo rz¹d ad wo kac ki.

Dla nas g³ó wnym pro ble mem jest to, czy kon cep cja osta te cz nie wy bra -

na przez pol ski par la ment bê dzie kon cep cj¹ wzmac nia j¹ c¹ gwa ran cje tych,

któ rzy s¹ s¹ dze ni, czy te¿ wp³y nie na ich os ³a bie nie. Dla nas jest to punkt wy -

jœcia do dys ku sji na te mat mo de lu przy sz³e go sê dzie go. Tak na praw dê wi ze -

ru nek osób re pre zen tu j¹ cych wy miar spra wied li wo œci nie jest po strze ga ny

przez lu dzi do pie ro w ze tkniê ciu z S¹ dem Naj wy ¿ szym czy s¹ da mi ape la cyj -

ny mi. Ten wi ze ru nek czy gwa ran cje lu dzie po strze ga j¹ w bez po œre dnim ze -

tkniê ciu z sê dzia mi orze ka j¹ cy mi cza sem w naj drob niej szych spra wach.

Wy da je nam siê, ¿e obe c nie fun kcjo nu j¹ cy mo del sê dzie go w tym za kre sie

wy ma ga pe w nych po pra wek.

Nie chcia ³a bym siê od no siæ do pun któw wy zna czo nych w dys ku sji

w ko lej no œci, ja ka zo sta ³a prze wi dzia na, a wiêc roz po czy na j¹c od kwe stii

ase so rów. By ³o by chy ba nie dob rze, gdy by tê dys ku sjê zdo mi no wa³ bie ¿¹ cy

pro blem, któ ry na pe w no trze ba szyb ko roz wi¹ zaæ. Ten pro blem jest wiêc

bra ny pod uwa gê przez sa mo rz¹d ad wo kac ki, ale nie tyl ko z pun ktu wi dze -

nia te go, co bê dzie siê dzia ³o w s¹ dach ze spra wa mi rze czy wi œcie w du ¿ej
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czê œci pro wa dzo ny mi przez ase so rów – prze cie¿ s¹ oni tak ¿e prze wo dni -

cz¹ cy mi wy dzia ³ów, bo ta ka jest obe c nie prak ty ka w wie lu s¹ dach – ale

z pun ktu wi dze nia te go, co sta nie siê z sa my mi ase so ra mi. Ma my œwia do -

moœæ te go, ¿e w pe w nym mo men cie, je ¿e li nie na st¹ pi¹ zmia ny wpro wa dzo -

ne przez ja kiœ prze pis prze jœcio wy po zwa la j¹ cy na no mi na cjê, o czym

mó wi³ dzi siaj pan mi ni ster Ja cek Cza ja, to po ja wi siê pro blem do ty cz¹ cy du -

¿ej gru py osób.

Chcê pañ stwu po wie dzieæ, ¿e sa mo rz¹d ad wo kac ki pod j¹³ kon kret ne

de cyz je. Rze czy wi œcie mo ¿e na st¹ piæ du ¿y od p³yw osób z s¹ dów do ad wo -

ka tu ry, ale my je s te œ my go to wi na ich przy jmo wa nie w swo je sze re gi. Uz na -

liœ my, ¿e wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, któ ry wska zy wa³, ¿e prze p³y w

osób miê dzy za wo da mi pra wni czy mi jest o ty le mo¿ li wy, o ile spe³ nio ny jest

wa ru nek rê ko jmi wy ko ny wa nia tych za wo dów, jest je dnak wy ro kiem za kre -

so wym, zgo d nie z orze cz ni ctwem s¹ dów ad mi ni stra cyj nych. Mo ¿e my wiêc

przy jmo waæ te gru py za wo do we, któ re spe³ nia j¹ wa run ki rê ko jmi pra wid -

³o we go wy ko na nia za wo du, a nie ma my w¹t pli wo œci, ¿e me ry to ry cz nie

ap li ka cja s¹ do wa jest ap li ka cj¹ do b rze przy go to wu j¹ c¹, a prak ty ka w cha -

rak te rze ase so ra ma cha rak ter prak ty ki sa mo dziel nej. W zwi¹z ku z tym te

oso by znaj d¹ miej sce w ad wo ka tu rze, je œ li ta kie miej sce wy bio r¹ w ra zie na -

sta nia ja kiejœ skraj nej sy tua cji. Oczy wi œcie, mam na dzie jê, ¿e par la ment zna -

cz nie szyb ciej upo ra siê z tym pro ble mem, tak aby zo sta³ on roz wi¹ za ny

zgo d nie z ocze ki wa nia mi lu dzi, któ rzy po œwiê ci li wie le lat dro dze do za wo -

du sê dzie go.

Prze p³y wu miê dzy za wo da mi pra wni czy mi do ty czy tak ¿e py ta nie, na

któ re dzi siej sze po sie dze nie ma udzie liæ od po wie dzi. Tak na praw dê w wie lu 

opi niach, któ re s³y szy my i s³y sze liœ my na kon fe ren cji Kra jo wej Ra dy S¹ do -

wni ctwa, po ja wia siê pro blem prze p³y wu osób z in nych za wo dów pra wni -

czych, miê dzy in ny mi z ad wo ka tu ry czy z sa mo rz¹ du rad cow skie go, do

s¹ du. Dro ga, któ ra do tej po ry fun kcjo nu je, nie spe³ nia ocze ki wañ sa mo -

rz¹ du. Nie cho dzi o oce nê do œwiad czeñ osta t nich lat, bo s¹ one ju¿ tyl ko

kon sek wen cj¹ te go, co by ³o piêt na œcie czy dwa dzie œcia lat wcze œ niej. Wie lu

ad wo ka tów o do brej prak ty ce sta ra ³o siê do staæ do s¹ dów, a nie zna laz ³o siê

tam dla nich miej sce. Do pro wa dzi ³o to do wy two rze nia siê z³ej men tal no œci

w sa mo rz¹ dzie ad wo kac kim, a wiêc ta kiej, ¿e nie war to te go ro biæ. Ocze ki -

wa nia spro wa dza j¹ ce siê do te go, ¿e bê dzie obo wi¹ zy wa³ stan spo czyn ku al -

bo zo sta nie roz wi¹ za na kwe stia fi nan so wa, to nie s¹ ocze ki wa nia, któ re

po win ny byæ sta wia ne na pier wszym miej scu, one mo g¹ byæ je dy nie kon sek -

wen cj¹ pe w nych za ³o ¿eñ. Dla te go cie ka wa jest pro po zy cja, któ ra po ja wi ³a

siê w pro jek cie Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA, mó wi¹ ca
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o spe³ nie niu pe w nych wy ma gañ do uzy s ka nia pra wa do sta nu spo czyn ku.

Cho dzi o pe wien sta¿ w cha rak te rze sê dzie go, któ ry bê dzie pre de sty no wa³

do uzy s ka nia ocze ki wa nych przez ko goœ praw.

Ad wo ka tu ra Pol ska w za ³o ¿e niach, któ re za chwi lê pañ stwu za pre zen -

tu jê, nie ocze ku je te¿ usta le nia ³at wej dro gi do za wo du sê dzie go. Chcie li byœ -

my, ¿e by na sze œro do wis ko by ³o go d nie pre zen to wa ne i re pre zen to wa ne

przez oso by, któ re do te go za wo du siê do sta n¹. Je œ li po ró w nu je my pro jek ty,

któ re zo sta ³y przed sta wio ne za ró wno dzi siaj, jak i wcze œ niej, to chy ba naj -

bli¿ szym po de jœciu ad wo ka tu ry jest pro jekt pre zen to wa ny przez Sto wa rzy -

sze nie Sê dziów Pol skich IU STI TIA w tym pun kcie, w któ rym mó wi o ode jœciu 

od ap li ka cji s¹ do wej. Dla cze go? Otó¿ pa ni pre zes Ma ria Te re sa Ro mer wska -

za ³a, ¿e za fun kcj¹ ase so ra stoi wie lo let nia tra dy cja, ale obe c nie s¹ in ne za -

wo dy – re fe ren da rza czy asy sten ta – z któ rych mo g¹ siê re kru to waæ oso by

w ta ki spo sób, w ja ki obe c nie re kru tu j¹ siê z ap li ka cji s¹ do wej.

Naj dal szym pro jek tem, je œ li cho dzi o na sze ocze ki wa nia i spo jrze nie

na to za ga dnie nie, jest chy ba pro jekt Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci. Choæ

z ra do œci¹ przy jê ³am za ³o ¿e nia, któ re ma j¹ przy œwie caæ te mu pro jek to wi,

a wiêc to, ¿e oso by z in nych za wo dów, w tym za wo du ad wo ka ta, ma j¹ mieæ

ot war t¹ dro gê do za wo du sê dzie go, to nie wi dzê w tym pro jek cie ¿a dnych

me cha niz mów, któ re by te mu sprzy ja ³y. Nie po zo sta wia ³a bym te go pro ble -

mu tyl ko li cze niu na zwiê k szo n¹ ¿y czli woœæ, no we cza sy i no we spo jrze nie,

bez zmia ny da w nych me cha niz mów. Przy pom nê tyl ko, ¿e obe c nie do za -

wo du ad wo ka ta prze cho dz¹ sê dzio wie, asy sten ci i ase so rzy, któ rzy ma j¹

okreœ lo n¹ prak ty kê za wo do w¹, tym cza sem wo bec ad wo ka tów, któ rzy chc¹

zo staæ sê dzia mi, ca ³y czas kie ro wa ny jest wy móg od by cia trzy let niej prak ty -

ki. Nie oce niam te go Ÿle, ale chcê po ka zaæ, ¿e w tym za kre sie bê dzie ro dzi ³a

siê dys ku sja do ty cz¹ ca za sa dno œci tych me cha niz mów, tak ¿e tych za war -

tych w in nych usta wach.

Dla te go ob a wia ³a bym siê dys ku sji na te mat te go, ja ka ma byæ dro ga do -

cho dze nia do za wo du sê dzie go, do te go prze cie¿ za szczyt ne go urzê du, bez

dys ku sji o in nych usta wach. Je ¿e li ot wo rzy my oso bom re pre zen tu j¹ cym in -

ne za wo dy pra wni cze swo bo dn¹ mo¿ li woœæ zo sta nia sê dzi¹, je ¿e li za ³o ¿y -

my swo bo dny prze p³yw z tych za wo dów do za wo du sê dzie go, to mu si my

tak ¿e myœ leæ o kon sek wen cjach w od nie sie niu do tych osób, któ re z tych za -

wo dów bê d¹ wp³y waæ.

Chcia ³a bym po wie dzieæ o li cz bach, o któ rych mó wi ³am tak ¿e na kon -

fe ren cji Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa. Ro cz nie sa mo rz¹d ad wo kac ki i rad -

cow ski przy jmu je ³¹ cz nie piêæ ty siê cy osób. Na ap li ka cji s¹ do wej ma my

nie co po nad trzy sta osób, a wiem, ¿e w per spek ty wie mo ¿e to byæ sto osób,
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bo ca ³y czas ma my na uwa dze to, ¿e jest co raz mniej sta no wisk sê dziow -

skich, po nie wa¿ wzra sta li czeb noœæ do bre go za ple cza, czy li asy sten tów, re -

fe ren da rzy, na któ rych prze cho dzi czêœæ fun kcji. Co to oz na cza? Je ¿e li da na

oso ba ukoñ czy piê cio let ni¹ ap li ka cjê s¹ dow¹, czy li prze jdzie tryb prze wi -

dzia ny w pro jek cie mi ni ste rial nym, to jak bê dzie mo¿ na mó wiæ o kon ku ren -

cji miê dzy t¹ oso b¹ a oso b¹ z in ne go za wo du pra wni cze go? Tak jak

po wie dzia³ pan Sta ni s³aw D¹b row ski – prze wo dni cz¹ cy Kra jo wej Ra dy

S¹ do wni ctwa, wy bór bê dzie trud ny. Czy piêæ lat po œwiê co nych przez tê oso -

bê aplikacji bê dzie wy ¿ ej oce nia ne ni¿ prak ty ka za wo do wa ko goœ z sa mo -

rz¹ du, czy te¿ ni ¿ej? W ja kim try bie bê dzie to war to œcio wa ne?

Pan mi ni ster Ja cek Cza ja wspo mnia³ o ko mi sji kon kur so wej przy Kra jo -

wej Ra dzie S¹ do wni ctwa, ale pa miê ta my wy po wiedŸ pa na sê dzie go Sta ni -

s³a wa D¹b row skie go, któ ry kwe stio no wa³ kon sty tu cyj noœæ te go roz wi¹ za nia. 

Trud no mi siê te raz od nieœæ do te go za ga dnie nia, acz kol wiek myœ lê, ¿e po -

wi nien zo staæ przy jê ty ja kiœ me cha nizm, któ ry bê dzie za pe wnia³ na praw dê

do br¹ we ry fi ka cjê osób prze cho dz¹ cych z in nych za wo dów pra wni czych

do za wo du sê dzie go, bo – jak ju¿ wspo mnia ³am – za ³o ¿e niem jest przy jê cie

do bre go sê dzie go, gdy¿ ma on na sa li s¹ do wej du ¿¹ w³a dzê i je go dzia ³a nia

ma j¹ bez po œre dnie prze ³o ¿e nie nie ty le na nasz sy s tem, któ ry ob ser wu je my

ja ko pra wni cy, ile na pra wa osób, któ re s¹ re pre zen to wa ne przez nas na sa li

s¹ do wej.

Je œ li cho dzi o dro gê do za wo du sê dzie go, je s te œ my za ode jœciem od ap -

li ka cji s¹ do wej i prze su niê ciem pun ktu ciê¿ ko œci na in ne, ró¿ ne ap li ka cje.

Cho dzi nam o to, aby w pa ne lach s¹ dz¹ cych œcie ra ³y siê ró¿ ne po gl¹ dy, ró¿ -

ne pun kty wi dze nia. Pro szê pañ stwa, to nie jest obo jêt ne. Ja ko ad wo ka tu ra

d¹ ¿y my nie do zmian or ga ni za cyj nych, szcze gó ³o wo ujê tych po przez Cen -

trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, ale do zmia ny

men tal no œci. Pro ce sy w Eu ro pej skim Try bu na le Praw Cz³o wie ka w Stras bur -

gu wska zu j¹ na nie co in ne po de jœcie do spraw te go or ga nu i na przy k³ad pol -

skich s¹ dów po wsze chnych i S¹ du Naj wy ¿ sze go. Myœ lê, ¿e od mien ne

spo jrze nia, któ re bê d¹ mo¿ li we w ra mach sk³a du s¹ dz¹ ce go z³o ¿o ne go

z osób o ró¿ nych do œwiad cze niach za wo do wych, mo g¹ po móc w we ry fi ka -

cji spraw. Spo ty ka my siê z za rzu ta mi nie pro fe sjo nal nych pe³ no moc ni ków

w S¹ dzie Naj wy ¿ szym, a wy gry wa my pro ce sy w Stras bur gu w tej sa mej spra -

wie. To po wo du je, ¿e ma my wra ¿e nie, ¿e do b rze by ³o by, gdy byœ my w ra -

mach sk³a du s¹ dz¹ ce go spo jrze li na te kwe stie z ró¿ nych pun któw wi dze nia, 

przez pryz mat ró¿ nych za wo dów i re pre zen tu j¹c ró¿ ne in te re sy w pro ce sie.

Mó wi¹c o sy s te mie do cho dze nia do za wo du sê dzie go, wspo mnia ³am,

¿e ad wo ka tu ra nie ocze ku je ³at wej dro gi, ocze ku je bo wiem, ¿e sy s tem do bo -
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ru wszel kich sa mo rz¹ dów pra wni czych – i ad wo ka tu ry, i rad ców pra w nych,

i no ta ria tu, i po ap li ka cji pro ku ra tor skiej, re fe ren dar skiej czy asy sten ckiej, ale 

w szcze gól no œci na szych, bo do tych mo ¿e my siê od nieœæ ja ko do wio -

d¹ cych – bê dzie siê od by wa³ przy okreœ lo nych re ko men da cjach sa mo -

rz¹ dów za wo do wych. Myœ lê, ¿e to po zwo li na uzy s ka nie pier wsze go

syg na ³u, czy da na oso ba jest go d na pe³ nie nia da ne go urzê du czy te¿ nie.

Dru gim syg na ³em, któ ry po wi nien byæ bra ny pod uwa gê i któ ry po ja wi³ siê

w pro jek cie Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA, zre szt¹ oma wia -

nym w ró¿ nych aspek tach, mo ¿e byæ to, co obo wi¹ zu je w wie lu kra jach,

mia no wi cie re ko men da cje sê dziów, spo jrze nie z dru giej stro ny na oso bê,

któ ra wy stê pu je przed s¹ dem, spo jrze nie bar dziej zo biek ty wi zo wa ne. Mo ¿e

na le ¿a ³o by te¿ po myœ leæ o tym – i do te go d¹ ¿y my – aby oso ba, któ ra ubie ga

siê o tak za szczyt ny urz¹d, za nim go otrzy ma w ra mach de cyz ji od po wie d -

nich zgro ma dzeñ i od po wie d nich w³adz, mu sia ³a pod daæ siê sze œcio mie siê -

cz ne mu do sko na le niu za wo do we mu w³a œ nie w Kra jo wym Cen trum

Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, któ re po win no s³u ¿yæ

tak ¿e in nym za wo dom, a nie tyl ko wy spe cja li zo wa nym gru pom osób. Oce -

na wy sta wio na po szko le niu w tym cen trum – oce na rze tel na, me ry to ry cz na

– tak ¿e by ³a by mier ni kiem dzia ³a nia ad wo ka ta i pró b¹ spo jrze nia na nie go

z pun ktu wi dze nia przy dat no œci do pra cy w s¹ dach.

W mo jej kan ce la rii pra co wa ³y oso by bê d¹ ce na ap li ka cji s¹ dowej je sz -

cze przed zmia na mi pe w nych pro fi li. Za wsze mia ³am wra ¿e nie, ¿e ad wo ka -

ci pi sz¹ uza sa dnie nia tak jak ape la cje, zaœ ap li kan ci s¹ do wi pi sz¹ ape la cje

tak jak uza sa dnie nia. Wy ni ka ³o to z in ne go spo jrze nia, po mi ja j¹c oczy wi œcie 

war stwê me ry to ry cz ne go przy go to wa nia, rze tel ne go orze cz ni ctwa i wszy s t -

kie in ne kwe stie.

Oso by sta ra j¹ ce siê o wy ko ny wa nie da ne go za wo du pra wni cze go po -

win ny byæ pod da ne pe w nej we ry fi ka cji, któ ra po ka ¿e, do cze go tak na praw -

dê te oso by s¹ pre de sty no wa ne i cze go chc¹ siê pod j¹æ. Oce na wy da na

przez Kra jo wym Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu -

ry by ³a by tak ¿e pe w nym obiek ty wnym mier ni kiem war to œci oso by – war to œci 

me ry to ry cz nej, a nie war to œci o cha rak te rze oce nia j¹ cym.

Nie po dzie la my sta no wis ka w przed mio cie ce zu ry wie ku tak wy so ko

po sta wio nej, jak w pro jek cie Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA.

Wy da je nam siê, ¿e wspó³ czes ny œwiat zmie rza je dnak do te go, aby ka rie ra

m³o dych lu dzi roz po czy na ³a siê wcze œ niej, aby dro ga za wo do wa by ³a u³at -

wio na, co oczy wi œcie nie zna czy, ¿e za mie rza my ten wiek ra ¿¹ co ob ni ¿aæ.

Cho dzi tyl ko o to, aby w re for mach po ³o ¿yæ ak cent na do œwiad cze nie za wo -

do we z in nych sfer czy edu ka cjê, tak ¿e na u ko w¹, a nie na gra ni cê wie ku. Je -
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¿e li okreœ li my wa run ki mó wi¹ ce o pe w nej li cz bie lat do œwiad cze nia

za wo do we go, to ten wiek au to ma ty cz nie z te go wy nik nie, on nie mu si de ter -

mi no waæ roz wi¹ zañ, on mo ¿e byæ po pro stu skut kiem tych roz wi¹ zañ. Ten

mo del i te za ³o ¿e nia to tak ¿e za ³o ¿e nia zmia ny men tal no œci.

Z te go pun ktu wi dze nia bar dzo ob a wia li byœ my siê przy jê cia mo de lu,

któ ry jest pre zen to wa ny przez Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci. Pro jekt usta wy

o Kra jo wej Szko le S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry jest nie zwyk le pre cy zyj ny, nie -

zwyk le do pra co wa ny i to jest je go war to œci¹ le gis la cyj n¹, ale tak ¿e bar dzo

moc no roz sze rza on po le dzia ³a nia w³a dzy wy ko naw czej. Ab so lut nie nie

po de jrze wam te go, aby obe c ny rz¹d czy w³a dza mia ³y ja kie kol wiek za ku sy

na ogra ni cze nie nie za le¿ no œci sê dziów, je s tem prze ko na na, ¿e jest wrêcz

prze ci w nie, zw³a sz cza zna j¹c oso by, któ re pro po nu j¹ te roz wi¹ za nia. Pa -

trz¹c je dnak jak ad wo kat na naj gor sze cza sy, a nie na naj lep sze, po wie dzia -

³a bym, ¿e jest to zna ko mi te na rzê dzie do wpro wa dze nia te go ogra ni cze nia.

Chy ba war to spo jrzeæ na to tak ¿e z te go pun ktu wi dze nia.

Trud no mi siê od nieœæ do pro jek tu Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa, któ ry

pro po nu je roz wi¹ za nia le ¿¹ ce gdzieœ po œrod ku miê dzy pro jek ta mi przed sta -

wio ny mi przez Sto wa rzy sze nie Sê dziów Pol skich IU STI TIA i Mi ni ster stwo

Spra wied li wo œci. Chcia ³a bym je dnak wska zaæ pañ stwu ele ment, któ ry w tej

kon cep cji mnie nie po koi.

19 kwiet nia 2006 r., kie dy od by wa ³a siê roz pra wa przed Try bu na ³em

Kon sty tu cyj nym (by ³a to roz pra wa, któ ra eli mi no wa ³a z po rz¹d ku pra w ne go

czêœæ prze pi sów wpro wa dzo nych przez Pra wo i Spra wied li woœæ w ra mach

pro jek tu do ty cz¹ ce go usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze), osta t nie py ta nie, ja kie 

pad ³o ze stro ny prze wo dni cz¹ ce go sk³a du sê dziow skie go, któ rym by³ pan

pro fe sor Ma rek Saf jan, do ty czy ³o te go, kto wo bec te go mo ¿e siê pod j¹æ tak

dro b nych spraw jak czyn szów ki. Po do b ne po de jœcie, któ re wi dzê ró w nie¿

w pro jek cie Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa, mó wi¹ ce o pe w nej pró bie dla sê -

dzie go gro dz kie go, o pe w nym okre sie, w któ rym bê dzie on spraw dza ny, ro -

dzi py ta nie o dal szy me cha nizm dzia ³a nia. Co siê sta nie, je œ li ten sê dzia siê

nie spraw dzi? Czy to zna czy, ¿e ma on te sto waæ swo je umie jêt no œci na naj -

drob niej szych spra wach lu dz kich? Z mo je go pun ktu wi dze nia ja ko ad wo ka -

ta nie ma spraw mniej czy bar dziej wa¿ nych, wszy s t kie s¹ ta kie sa me.

Wy miar spra wied li wo œci po wi nien ró w no trak to waæ wszy s t kie oso by, któ re

ocze ku j¹ roz strzyg niêæ w s¹ dach. Oczy wi œcie my dzie li my wa gê s¹ du, ale

wy da je siê, ¿e ca ³y czas mu si my mieæ œwia do moœæ te go, ¿e w ka ¿ dej spra wie 

ocze ku je my wy mia ru spra wied li wo œci i na ka ¿ dym po zio mie sê dziów do b -

rze przy go to wa nych do pe³ nie nia swo jej fun kcji. Je œ li ja kiœ sê dzia nie awan -

su je – wszys cy wie my, z ja kich przy czyn – to po zo sta wie nie w za kre sie je go
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dzia ³añ na wet dro b nych spraw chy ba tak ¿e wy ma ga ³o by ja kie goœ me cha niz -

mu we ry fi ku j¹ ce go, czy siê w tym spraw dza. Je œ li nie, ta kie mu sê dzie mu,

nie ste ty, po win no siê po dziê ko waæ. Oczy wi œcie po ja wia siê tu kwe stia nie -

kon sty tu cyj no œci wszel kich for mu³, pró by, okreœ lo ne go cza su i wszy s t kich

in nych spraw, ale wy da je mi siê, ¿e war to o tym pa miê taæ.

W zwi¹z ku z tym – pod su mo wu j¹c to, co po wie dzia ³am – po wtó rzê, ¿e 

oczy wi œcie kwe stia ase so ra jest dla nas kwe sti¹ ju¿ tak na praw dê roz wi¹ za -

n¹, to sta no wis ko na le ¿y ju¿ do prze sz³o œci. Nie za le¿ nie od oce ny tej in sty tu -

cji, od te go, czy by ³a ona bar dzo do b ra, czy ³¹ czy ³a siê z ni¿ szym wie kiem,

to ona po pro stu ju¿ nie przy sta je do dzi siej szych cza sów. Je s te œ my zwo len -

ni ka mi plu ra liz mu ap li ka cji – nie for mu ³o wa nia, nie cen tra li zo wa nia, nie

upañ stwa wia nia i nie d¹ ¿e nia do sy tua cji, w któ rej wszy s t ko sta nie siê cen -

tral nie za rz¹ dza ne.

Nie mam w¹t pli wo œci, ¿e ra cjê ma j¹ pan pre zes Lech Gar doc ki i pan

mi ni ster Ja cek Cza ja, któ rzy mó wi¹, ¿e mu si is t nieæ ja kieœ po ³¹ cze nie z w³a -

dz¹ wy ko naw cz¹, bo to jest oczy wi ste. Nie ko nie cz nie je dnak mu si ono is t -

nieæ przez oso bê dy rek to ra Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów

Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, któ ry okreœ la wszy s t kie wa run ki szko le nia, czy

przez Ra dê Pro gra mo w¹ szko ³y, któ rej cz³on ko wie wy raŸ nie s¹ wy ty po wa ni

spoœ ród sê dziów. Pod no szê ten pro blem, po nie wa¿ z tej ra dy wy e li mi no wa -

no ad wo ka tów.

Ocze ku je my wy mia ny do œwiad czeñ w sfe rze oce ny kszta³ ce nia w ró¿ -

nych za wo dach pra wni czych, po do b nie jak w przy pad ku na sze go pro jek tu

sprzed kil ku lat, któ ry tak ¿e wska zy wa³ na to, ¿e chce my mieæ przed sta wi cie li

uczel ni w swoich ko mi sjach. Do pie ro wte dy bê dzie my wie dzie li, w któ rym

za wo dzie pra wni czym do b rze siê kszta³ ci i cze go siê ocze ku je od przed sta wi -

cie li da ne go za wo du. Cho dzi o to, aby prze no siæ do œwiad cze nia z je d nych za -

wo dów pra wni czych do in nych. W tym za kre sie te¿ ma my wie le uwag i na

pe w no bê dzie my siê sprze ci wiaæ te mu, aby for mu ³y kszta³ ce nia by ³y za my ka -

ne do okreœ lo nych za wo dów, aby by ³y tyl ko scen tra li zo wa ne.

Tak jak po wie dzia ³am, je s te œ my za pe w ny mi re ko men da cja mi, któ re

mo g¹ od ra zu, na eta pie sa mo rz¹ dów, eli mi no waæ oso by nie go d ne ubie ga -

nia siê o pe w ne ty tu ³y, bo i ta kie siê w na szych za wo dach zda rza j¹, to jest

oczy wi ste i nie bê dzie my te go ukry waæ. Chcie li byœ my tu wi dzieæ ele ment

obiek ty wnej oce ny Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze -

chnych i Pro ku ra tu ry.

Chcia ³a bym tak ¿e wspo mnieæ o pe w nej spra wie, na któ r¹ k³a dê sil ny

na cisk. Wiem, ¿e Kra jo wa Szko ³a S¹ do wni ctwa i Pro ku ra tu ry – któ ra jest ele -

men tem pro jek tu mi ni ste rial ne go mo g¹ ce go zy s kaæ ap ro ba tê par la men tu
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– to cen trum prze zna czo ne do od by wa nia ap li ka cji. Pro szê je dnak myœ leæ

o for mu le ot war cia dla chêt nych z in nych za wo dów, bo nie ka ¿ dy z nas chce 

zo staæ sê dzi¹, ale ka ¿ dy chêt nie wy s³u cha³ by te go, ja kie b³ê dy po pe³ nia

w swo jej prak ty ce s¹ do wej. To spo jrze nie byæ mo ¿e po zwo li na wy mia nê

do œwiad czeñ i byæ mo ¿e bê dzie sprzy ja ³o pe w nym roz strzyg niê ciom.

Sza no wni Pañ stwo, dys ku sja, któ ra siê to czy, jest ju¿ sa ma w so bie

wiel k¹ war to œci¹. Po wy ro kach, któ re za pad ³y, ad wo ka tu ra nie mia ³a cza su

na tê dys ku sjê, a przy naj mniej na za sa dzie ró wno pra wne go par tne ra, byæ

mo ¿e dla te go, ¿e za czê ³a j¹ zbyt póŸ no. W ka ¿ dym ra zie ta dys ku sja jest

wa¿ na tak ¿e dla te go, ¿e jest spo jrze niem na wy miar spra wied li wo œci z ró¿ -

nych pun któw wi dze nia. Chcia ³a bym po dziê ko waæ pa nu prze wo dni cz¹ ce -

mu Krzy szto fo wi Kwiat kow skie mu i in nym cz³on kom Ko mi sji

Usta wo daw czej za umo¿ li wie nie mi za bra nia g³o su, a tak ¿e za wy s³u cha nie

g³o su in nych œro do wisk. To po zwa la na we ry fi ka cjê w³a s nych po gl¹ dów, do

któ rych chêt nie siê przy zwy cza ja my. Mam na dzie jê, ¿e nasz g³os zo sta nie

po trak to wa ny ja ko pe wien aspekt tej dys ku sji. Dziê ku jê bar dzo.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo pa ni pre zes.

Ja ko war toœæ do dat ko w¹ na szej kon fe ren cji trak tu jê de kla ra cjê ot war -

cia ad wo ka tu ry, zre szt¹ bar dzo ciep ³o przy jê t¹, na przy jê cie w swo je sze re gi

ase so rów, asy sten tów i re fe ren da rzy s¹ do wych. Bar dzo go r¹ co za ni¹ dziê -

ku jê.

O za bra nie g³o su pro szê pa na Ja na £o ziñ skie go, wi ce pre ze sa Kra jo wej

Ra dy Rad ców Pra w nych. Pro szê bar dzo, Pa nie Pre ze sie.

Jan £o ziñ ski
Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Wy so ka Ko mi sjo! Do stoj ni Za pro sze ni Go œcie!

Bar dzo ser de cz nie dziê ku jê za za pro sze nie Kra jo wej Ra dy Rad ców

Pra w nych do udzia ³u w tym po sie dze niu Ko mi sji Usta wo daw czej. Przy jê liœ -

my je z bar dzo wiel k¹ sa tys fak cj¹.

Dzi siej sze po sie dze nie Ko mi sji Usta wo daw czej jest nie ja ko me ry to ry -

cz nym prze d³u ¿e niem kon fe ren cji, któ ra od by ³a siê 22 kwiet nia te go ro ku,
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czy li w tym ty go dniu, w Kra jo wej Ra dzie S¹ do wni ctwa. Mo¿ na mó wiæ o pe -

w ne go ro dza ju ko re la cji cza so wej, w zwi¹z ku z tym wie le w¹t ków mu si siê

po wta rzaæ.

Pro szê pañ stwa, ogól ny kszta³t sta tu su pra w ne go ase so rów s¹ do wych

w³a œci wie na le ¿y wi dzieæ w dwóch p³a sz czyz nach cza so wych – w obe c nej

i w przy sz³ej, czy li w do ce lo wym je go kszta³ cie. Wy da je siê, ¿e obe c nie nie

ma in ne go s³u szne go roz wi¹ za nia, jak do ko na nie ta kich zmian usta wo daw -

czych, któ re przed dniem utra ty mo cy obo wi¹ zu j¹ cej prze pi sów usta wy

– Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych, za kwe stio no wa nych przez Try bu -

na³ Kon sty tu cyj ny, po zwo l¹ na to, ¿e by ci lu dzie uzy s ka li pra wo s¹ dze nia

i sta li siê sê dzia mi w ro zu mie niu kon sty tu cji. Na wet prze jœcio we, chwi lo we

ob ni ¿e nie wy ma ga ne go wie ku w na szym prze ko na niu nie bê dzie ze szko d¹

dla wy mia ru spra wied li wo œci, po nie wa¿ ju¿ te raz mo¿ na do ko naæ ocen

przy dat no œci ase so rów do za wo du sê dzie go, a na pe w no te oso by szyb ko

do jrze j¹ w pe³ nym te go s³o wa zna cze niu.

Je œ li cho dzi o przy sz³oœæ, to oczy wi œcie ta kie go mo de lu ase so ra s¹ do -

we go, ja ki jest obe c nie, byæ nie mo ¿e. To jest ja s ne. Mo¿ na je dnak roz wa -

¿aæ, czy ze wzglê du na hi sto riê te go za wo du i piêk n¹ na zwê – jak

po wie dzia³ pan Sta ni s³aw D¹b row ski, prze wo dni cz¹ cy Kra jo wej Ra dy S¹ do -

wni ctwa – nie po myœ leæ o ta kiej zmia nie, ¿e by obe c ne go re fe ren da rza s¹ do -

we go w przy sz³o œci na zwaæ ase so rem s¹ do wym. To mog ³o by ró w nie¿

pod nieœæ ran gê obe c ne go re fe ren da rza s¹ do we go.

Pro szê pañ stwa, jak zda niem Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych po -

win na wy gl¹ daæ zmia na ak tu al ne go sta nu pra w ne go do ty cz¹ ce go spo so bu

kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar spra wied li wo œci?

Otó¿ na szym zda niem, bar dzo do brym mo de lem jest mo del za pre zen to -

wa ny przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa. W na szym prze ko na niu g³os Kra -

jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa po wi nien byæ bar dzo po wa¿ nie wziê ty pod

uwa gê.

Po wtó rzê tu coœ, o czym po wie dzia ³em ró w nie¿ we wto rek na wspo -

mnia nej kon fe ren cji – s¹ co naj mniej trzy po wo dy, te trzy s¹ naj wa¿ niej sze,

ku te mu, ¿e by po wie rzyæ Kra jo wej Ra dzie S¹ do wni ctwa naj wa¿ niej sz¹ ro lê

w pro ce sie op ra co wa nia pe w nych za ³o ¿eñ, któ re póŸ niej zo sta n¹ pod da ne

pro ce so wi le gis la cyj ne mu. Otó¿ Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa jest pre de sty -

no wa na do te go z ra cji swo jej ro li kon sty tu cyj nej. Ma ona dbaæ o nie za le¿ -

noœæ s¹ dów i nie za wis ³oœæ sê dziów, ma nad tym czu waæ. To jest pier wszy

po wód. Dru gim po wo dem jest to, ¿e Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa ma naj wiê -

k sz¹ wie dzê o za wo dzie sê dzie go i o je go wy ko ny wa niu. Po wód trze ci jest

ta ki, ¿e Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa po sia da od po wie d ni po ten cja³ in te lek -
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tual ny do te go, aby pro jekt zmian mia³ ta k¹ wy mo wê, któ ra bê dzie naj le piej

s³u ¿yæ Rze czy po spo li tej.

Rze czy wi œcie jest tak, jak po wie dzia ³a pa ni Joan na Agacka-Indecka

– pre zes Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej, ¿e trze ba na to pa trzeæ z pun ktu wi -

dze nia oby wa te la, bo to oby wa tel przy cho dzi do s¹ du. Z pun ktu wi dze nia

pro fe sjo nal ne go sê dzie go czy ad wo ka ta spra wa mo ¿e byæ dro b na, ale dla

oso by, któ ra przy cho dzi do s¹ du, mo ¿e to byæ naj wa¿ niej sza spra wa w jej

¿y ciu, mo ¿e byæ je dy na, ale je dno czeœ nie mo ¿e byæ naj wa¿ niej sza. W ten

spo sób oby wa tel wy ra bia so bie po gl¹d o wy mia rze spra wied li wo œci, ró w -

nie¿ o Rze czy po spo li tej. Czy w tym kon tek œ cie mo¿ na po wie dzieæ al bo po -

sta wiæ te zê, ¿e w spra wach dro b nych mo¿ na w s¹ dach re jo no wych do pu œciæ 

do te go, aby nie os¹ dza ³a te go oso ba o naj wy ¿ szych kwa li fi ka cjach? Oby wa -

tel, któ ry przy cho dzi do s¹ du, mu si mieæ prze ko na nie, ¿e je go spra wê

os¹ dza naj lep szy sê dzia.

Idea do cie ra nia do za wo du sê dzie go z in nych za wo dów pra wni czych

w³a œ nie te mu s³u ¿y. Gdy ta ka oso ba przy stê po wa ³a by do kon kur su, to w tym

kon kur sie oce nia no by nie tyl ko wie dzê pra wni cz¹ i umie jêt noœæ jej prak ty -

cz ne go za sto so wa nia, ale tak ¿e to, co pa ni pre zes Ma ria Te re sa Ro mer na zy -

wa mi sj¹ sê dzie go, czy li wzglê dy etyczno-moralne, a op rócz te go

nie za le¿ noœæ sê dzie go, nie z³om noœæ i szla chet noœæ oso by, któ ra ma ob j¹æ

urz¹d sê dzie go.

Pro szê pañ stwa, by ³a tu ró w nie¿ mo wa o kwe stii wy na gro dze nia. Je s -

tem za tym, aby sê dzio wie mie li wy so kie za rob ki. To jest bar dzo wa¿ ne, po -

nie wa¿ to jest to, co Rzecz po spo li ta mo ¿e daæ oso bom, któ re pe³ ni¹ w jej

imie niu mi sjê sê dzie go. Pa da j¹ tu ar gu men ty, ¿e sê dzia ni gdy nie bê dzie za -

ra bia³ ty le, co wziê ty ad wo kat, co re no mo wa ny rad ca pra w ny, tyl ko ¿e tê

wiz jê kszta³ tu je siê na pod sta wie naj wy ¿ szych za rob ków w za wo dach ad wo -

ka ta i rad cy pra w ne go. Mo¿ na tu za daæ py ta nie, ile jest ta kich osób z obu

tych za wo dów, któ re siê po ka zu je na ³a mach co dzien nej pra sy czy w te le -

wiz ji i któ re mó wi¹, ¿e bar dzo du ¿o za ra bia j¹. Prze ciêt ne za rob ki w tych

pro fe sjach, co po twier dzi ³a by ró w nie¿ pa ni pre zes Ma ria Te re sa Ro mer,

wca le nie s¹ tak wspa nia ³e. Nie mo¿ na na to pa trzeæ tyl ko z per spek ty wy za -

rob ków w War sza wie, trze ba ró w nie¿ po pa trzeæ z per spek ty wy pro win cji.

Sê dzia za wsze – czy w War sza wie, czy na pro win cji – re pre zen tu je Rzecz -

po spo li t¹. To te¿ jest je den z ele men tów wa gi pe³ nio nej przez nie go fun kcji.

Na szym zda niem ro la or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej w pro ce sie

kszta³ ce nia i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li wo œci po win na

mie œciæ siê w gra ni cach, któ re wy ni ka j¹ z dwóch prze pi sów kon sty tu cji

– art. 173 mó wi o tym, ¿e s¹ dy i try bu na ³y s¹ w³a dz¹ od rêb n¹ i nie za le¿ n¹ od
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in nych w³adz, a po nad to da lej jest po wie dzia ne, ¿e Kra jo wa Ra da S¹ do wni -

ctwa stoi na stra ¿y nie za le¿ no œci s¹ dów i nie za wis ³o œci sê dziów. Na te dwa

prze pi sy na le ¿a ³o by po pa trzeæ przez pryz mat kon sek wen cji wy ni ka j¹ cych

z wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go z 24 paŸ dzier ni ka ubieg ³e go ro ku. Pe -

w nie dwa czy trzy la ta te mu ni ko mu nie przy sz³o by do g³o wy, ¿e fun kcjê ase -

so ra s¹ do we go mo¿ na kwe stio no waæ i jest ona nie zgo d na z kon sty tu cj¹.

Mo ¿e wo bec te go tak œmia ³o na le ¿y spo jrzeæ na spra wê nie za le¿ no œci

s¹ dów? W zwi¹z ku z tym mo ¿e trze ba by by ³o roz wa ¿yæ, czy nie za le¿ noœæ

s¹ dów nie po win na siê ró w nie¿ opie raæ na kszta³ ce niu przy sz³ych sê dziów.

Myœ lê o prze jê ciu pe³ nej od po wie dzial no œci nad wy mia rem spra wied li wo œci 

ró w nie¿ w tym za kre sie. Kwe stie or ga ni za cyj ne to s¹ kwe stie nie ja ko dru go -

rzê dne, pod sta wo we jest za wsze przy jê cie pe w ne go mo de lu.

Kra jo wa Ra da Rad ców Pra w nych opo wia da siê za pe³ nym prze p³y wem 

osób miê dzy za wo da mi pra wni czy mi. Wpraw dzie obe c nie jest on do pu sz -

czal ny, ale tyl ko pod wzglê dem pra w nym, prak ty cz nie wy gl¹ da to bo wiem

zu pe³ nie ina czej.

Przez dwie ka den cje by ³em dzie ka nem ra dy Okrê go wej Iz by Rad ców

Pra w nych we Wroc ³a wiu, wiêc upo wa¿ nia mnie to do for mu ³o wa nia pe w -

nych wnios ków. Pa miê tam, ile opi nii wy sta wia ³em rad com pra w nym, któ rzy

ubie ga li siê o prze jœcie do wy mia ru spra wied li wo œci, i mo gê coœ o tym po -

wie dzieæ. Prak ty cz nie uda ³y siê tyl ko prze jœcia do no wo two rzo ne go wo je -

wó dz kie go s¹ du ad mi ni stra cyj ne go i to do spe cy fi cz ne go wy dzia ³u, któ ry

roz strzy ga³ spra wy po dat ków, kwe stie fi nan so we i kwe stie ce³, bo oczy wi -

stym by ³o, ¿e wœród osób spra wu j¹ cych wy miar spra wied li wo œci nie by ³o

wy bit nych fa chow ców w tej dzie dzi nie, po prze cho dzi ³y wiêc do s¹ du oso by

œwiad cz¹ ce po moc pra w n¹ w iz bach skar bo wych, iz bach cel nych. To nie

jest wy raz pre ten sji do œro do wis ka sê dziów, to jest wy raz pre ten sji do sy s te -

mu. Oczy wi ste jest to, co ju¿ tu zo sta ³o po wie dzia ne, ¿e by ³o by nie roz s¹ dne, 

gdy by ase sor – któ ry ubie ga siê o sta no wis ko sê dziow skie, na któ re go

kszta³ ce nie pañ stwo ³o ¿y ³o przez wie le lat, któ ry zda niem osób spra wu -

j¹ cych nad nim nad zór w cza sie ase su ry za s³u gu je na zo sta nie sê dzi¹ s¹ du

re jo no we go – nie zo sta³ po wo ³a ny na to sta no wis ko. Zda jê so bie z te go spra -

wê. Tak jak mó wiê, to nie jest wy raz pre ten sji. Ja bym te go na wet nie na zwa³

kon ser wa tyz mem, to jest po pro stu zdro we, roz s¹ dne myœ le nie i trud no mieæ

o to pre ten sje.

O pe³ nym prze p³y wie osób miê dzy za wo da mi pra wni czy mi bê dzie

mo¿ na w przy sz³o œci mó wiæ, je œ li zo sta nie wy bra na dro ga, któ ra mó wi

o urzê dzie sê dzie go ja ko uko ro no wa niu za wo dów pra wni czych. Oczy wi -

œcie wów czas fun kcja sê dzie go nie by³ by za wo dem, lecz ko ro n¹ za wo dów,
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ich zwieñ cze niem. Je ¿e li nie bê dzie ta kie go mo de lu, to idea prze p³y wu osób 

miê dzy za wo da mi pra wni czy mi ni gdy nie zo sta nie w pe³ ni urze czy wi stnio -

na. Ma my pe³ n¹ œwia do moœæ, ¿e te go nie da siê zro biæ ani z dnia na dzieñ,

ani z ro ku na rok. Obe c nie roz po czê ³a siê dys ku sja, któ ra wy ty cza pe wien

mo ¿e i od leg ³y ho ry zont, do ty cz¹ ca uk szta³ to wa nia pe w nej za sa dy. Ja siê

ca³ ko wi cie zga dzam z pa nem pro fe so rem Le chem Gar doc kim – pier wszym

pre ze sem S¹ du Naj wy ¿ sze go, ¿e nie mo ¿e dojœæ do sy tua cji, w któ rej oso by

wy ko nu j¹ ce ró¿ ne za wo dy pra wni cze bê d¹ mog ³y zu pe³ nie swo bo dnie zo -

sta waæ sê dzia mi, bo to rze czy wi œcie by ³a by ka ta stro wa dla s¹ do wni ctwa.

Mu si je dnak is t nieæ wy bór za wo du pra wni cze go, a atrak cyj noœæ za wo du sê -

dzie go mu si byæ ró w nie¿ spo wo do wa na wzglê da mi fi nan so wy mi. Mó wiê

o tym z pe³ n¹ swo bo d¹, po nie wa¿ nie mo¿ na mnie ju¿ po s¹ dziæ o to, ¿e bê -

dê siê ubie ga³ o prze jœcie na sta no wis ko sê dzie go, gdy¿ ju¿ przed la ty zde cy -

do wa ³em siê na coœ in ne go.

Na ko niec chcia³ bym po wie dzieæ, ¿e w moim prze ko na niu nie da siê

wy e li mi no waæ z kszta³ ce nia ka ¿ de go pra wni ka – za ró wno sê dzie go, jak i ad -

wo ka ta czy rad cy pra w nego – eta pu, pod czas któ re go ta oso ba bê dzie po zna -

waæ war sztat sê dzie go. Nie mo ¿e byæ tak, ¿e ap li kant ad wo kac ki czy

rad cow ski po zna je s¹d tyl ko od stro ny swo je go za wo du, on mu si go po znaæ

ró w nie¿ od dru giej stro ny, zza sto ³u sê dziow skie go.

Mo ja dro ga do za wo du wiod ³a przez ap li ka cjê s¹ dow¹ i wiem, ile mo¿ -

na siê na u czyæ w s¹ dzie, ja kie pod sta wy da je s¹d, je œ li cho dzi o bar dzo do -

br¹ wie dzê pra wni cz¹. Mó wiê o tym z te go po wo du, ¿e pro jekt, któ ry

obe c nie po wsta³ w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci, za k³a da, ¿e w trak cie ap li -

ka cji rad cow skiej znik nie ele ment kszta³ ce nia zwi¹ za ny z t¹ dru g¹ stro n¹

– s¹ do w¹. Opo wia da j¹c siê za tym, ¿e by to je dnak zo sta ³o, ma my œwia do -

moœæ te go, ¿e w obe c nym kszta³ cie ta czêœæ ap li ka cji s¹ dowej jest po pro stu

prze ¿yt kiem, ale pun ktem wy jœcia do mo der ni za cji mog ³o by byæ usta le nie,

¿e ta czêœæ ap li ka cji je dnak po zo sta je. Dziê ku jê pañ stwu za uwa gê.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo pa nu pre ze so wi.

O za bra nie g³o su po pro szê pa na Edwar da Sza frañ ca, re pre zen tu j¹ ce go

za rz¹d Sto wa rzy sze nia Pro ku ra to rów Rze czy po spo li tej Pol skiej. Bar dzo pro szê,

Pa nie Pre ze sie.
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Edward Sza fra niec
Wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Pro ku ra to rów Rze czy po spo li tej Pol skiej

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Wy so ka Ko mi sjo! Sza no wni Pañ stwo!

W imie niu ca ³e go œro do wis ka pro ku ra tor skie go chcê ser de cz nie po -

dziê ko waæ za za pro sze nie na dzi siej sze po sie dze nie Ko mi sji Usta wo daw -

czej Se na tu, po œwiê co ne dal szej dro dze ka rie ry sê dziow skiej w sy tua cji

lik wi da cji sta no wisk ase sor skich.

Chcia³ bym naj pierw sko rzy staæ z pol skiej pro ce du ral nej za sa dy kon tra -

dyk to ryj no œci – w prze ci wieñ stwie do te go, co po wie dzia ³a pa ni me ce nas

Joan na Agacka-Indecka, chcê siê trzy maæ ram pro gra mo wych dzi siej sze go

po sie dze nia. Chcia³ bym przede wszy s t kim pod kreœ liæ to, co po wie dzia ³a pa -

ni sê dzia Ma ria Te re sa Ro mer, a ko rzy sta j¹c te¿ z za sa dy kon tra dyk to ryj no -

œci, chcê zdo byæ siê na pe w n¹ re pli kê.

Otó¿ pa ni me ce nas Joan na Agacka-Indecka po par ³a sta no wis ko Sto wa -

rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA co do dal sze go kie run ku prze mian

dro gi do cho dze nia do sta no wis ka sê dziow skie go, a przede wszy s t kim co do

kie run ku szko le nia przy sz³ych sê dziów. Nie mniej je dnak pa ni sê dzia Ma ria

Te re sa Ro mer, prze wo dni cz¹ ca te go sto wa rzy sze nia, nie mó wi ³a na te mat

lik wi da cji sta no wisk ap li kan tów w s¹ dzie, a o lik wi da cji sta no wisk ase so rów. 

Pan Jan £o ziñ ski, wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych, piêk nie uj¹³

kwe stiê no men kla tu ry ase su ry w pol skim s¹ do wni ctwie. Po wie dzia³, ¿e

w obe c nym kszta³ cie od cho dzi ona w prze sz³oœæ – w dal szej czê œci wy wo du

po ru szê tê kwe stiê. Nad tym pro ble mem na le ¿a ³o by siê za sta no wiæ, po nie -

wa¿ piêk na na zwa „ase sor” naj praw do po dob niej za s³u gu je na to, ¿e by

utrzy maæ j¹ w na ze wni ctwie obo wi¹ zu j¹ cym w struk tu rach s¹ do wni ctwa.

Pa ni sê dzia Ma ria Te re sa Ro mer w swoim wy st¹ pie niu w pe³ ni po par ³a kwe -

stiê wspól ne go szko le nia ap li kan tów pro ku ra tor skich i s¹ do wych, ta kie go,

ja kie jest pla no wa ne w Kra jo wym Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze -

chnych i Pro ku ra tu ry. To ty le, je œ li cho dzi o dro b ne spro sto wa nie.

Pro szê pañ stwa, te raz ad rem. Przede wszy s t kim chcia³ bym po wie -

dzieæ, ¿e œro do wis ko pro ku ra tor skie jest jak naj bar dziej za in te re so wa ne de -

ba t¹ na te mat przy sz³o œci ase so ra s¹ do we go, w ogó le na te mat przy sz³o œci

ka rie ry s¹ do wej, na te mat sê dzie go ja ko uko ro no wa nia za wo du pra wni cze -

go, a to z je d nej pod sta wo wej przy czy ny, o któ rej pod czas dzi siej szej de ba ty

wie lo kro t nie mó wio no. T¹ przy czy n¹ jest kwe stia prze p³y wu kadr. Ab so lut -

nie nie ukry wa my te go, ¿e obe c nie prze p³yw kadr od by wa siê g³ó wnie w je d -

n¹ stro nê – z s¹ dów w kie run ku wol nych za wo dów pra wni czych.

Przy zna je my to z ubo le wa niem. Pa ni sê dzia Ma ria Te re sa Ro mer pod kreœ li ³a
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zna n¹ nam wszy s t kim te zê, ¿e obe c nie wy so koœæ wy na gro dzeñ w wol nych

za wo dach pra wni czych w Pol sce jest ab so lut nie nie o si¹ gal na dla za wo du

sê dzie go. Oczy wi œcie pa ni sê dzia u¿y ³a tu in nej no men kla tu ry, na zwa ³a to

sta no wis kiem. My to oczy wi œcie w pe³ ni po pie ra my, mo ¿e nie po win no siê

tu mó wiæ o za wo dzie, a rze czy wi œcie o sta no wis ku urzê dni czym sê dzie go.

Ni gdy wy na gro dze nie sê dzie go nie bê dzie kon ku ren cyj ne w stosunku do

wy na gro dzeñ in nych za wo dów pra wni czych, zw³a sz cza wol nych, i dla te go

od p³yw kadr – nie ste ty, z ubo le wa niem to przy jmu je my – bê dzie siê od by wa³ 

tyl ko i wy ³¹ cz nie w je d nym kie run ku. To zaœ, o czym mó wi ³a pa ni sê dzia na

te mat sta no wis ka sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej to sy tuo -

wa nie sê dzie go w struk tu rach pol skie go wy mia ru spra wied li wo œci ja ko oso -

by, któ ra spe³ nia w nim naj wa¿ niej sz¹ fun kcjê.

Trzy dni te mu mia ³em przy jem noœæ ucze stni czyæ w doœæ sze ro ko za -

kro jo nej de ba cie po œwiê co nej tym wszy s t kim za ga dnie niom i mu szê po wie -

dzieæ, ¿e sta no wis ka by ³y ró¿ ne, nie je dno krot nie zbie¿ ne, nie je dno krot nie

siê œcie ra ³y. Gdy byœ my tyl ko i wy ³¹ cz nie na pod sta wie tych g³o sów, któ re

pad ³y w trak cie kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni -

ctwa, chcie li wy pra co waæ pe wien mo del czy pe w ne kie run ki zmian, to mu -

sie li byœ my za pro po no waæ re wo lu cyj ne zmia ny, a mia no wi cie – mó wi³ o tym 

pro fe sor Je rzy Stê pieñ – mu sia ³o by dojœæ do ogra ni cze nia kog ni cji s¹ dów. Ja -

ko pro ku ra to rzy op to wa li byœ my je dno czeœ nie za tym, ¿e by zmie niæ ró w nie¿

kwe stie za dañ pro ku ra tu ry. Nie ste ty, zmia ny pro ce du ral ne wpro wa dzo ne

przez usta wê z dnia 29 mar ca 2007 r. o zmia nie usta wy o pro ku ra tu rze, któ ra 

we sz³a w ¿y cie 12 lip ca 2007 r., spro wa dzi ³y ro lê pro ku ra to ra do ro li po li -

cjan ta. Zmia ny or ga ni za cyj ne za ró wno w za kre sie kog ni cji s¹ dów, jak i za -

dañ pro ku ra tu ry mu sia ³y by do pro wa dzi do re duk cji kadr i w s¹ dach,

i w pro ku ra tu rze. Oczy wi œcie, sto wa rzy sze nie op to wa ³o by za tym, choæ ta ki

po gl¹d nie ko nie cz nie spot ka³ by siê z sze ro k¹ ap ro ba t¹. Je s te œ my za utrzy ma -

niem wspól ne go kor pu su prokuratorsko-sêdziowskiego oraz za ud ro¿ nie -

niem prze p³y wu kadr miê dzy za wo da mi pra wni czy mi. Za tym idzie ró w nie¿

to – co jest ró w nie¿ w na szym in te re sie – aby za cho waæ pa ra lel noœæ wy na -

gro dzeñ sê dziów i pro ku ra to rów.

Pro szê pañ stwa, usto sun ko wu j¹c siê do pun któw, któ re zo sta ³y za kreœ -

lo ne ra ma mi pro gra mu dzi siej szej kon fe ren cji, po wiem, ¿e zda je my so bie

spra wê z te go, i¿ ar gu men ty, ja kie leg ³y u pod staw wy ro ku Try bu na ³u Kon sty -

tu cyj ne go z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2007 r., s¹ wszy s t kim do sko na le zna ne.

One nie pod le ga j¹ dys ku sji, nio s¹ za so b¹ da le ko id¹ ce skut ki w po sta ci nie -

kon sty tu cyj no œci orze czeñ s¹ do wych wy da wa nych przez ase so rów. Tym sa -

mym utrzy my wa nie in sty tu cji ase so ra s¹ do we go – tak zwa ne go sê dzie go na
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pró bê, nie ko rzy sta j¹ ce go z kon sty tu cyj ne go przy mio tu nie za wis ³o œci – po

okre sie wy zna czo nym przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny sta ³o siê zbê d ne.

W mo jej oce nie, sta no wis ko ase so ra s¹ do we go, jak to ju¿ wcze œ niej za zna -

czy ³em, po win no odejœæ z no men kla tu ry pol skie go s¹ do wni ctwa. Mó wi ³em

je dnak te¿, ¿e ta piêk na na zwa wca le nie mu si te raz zo staæ wy e li mi no wa na.

Je dno czeœ nie mu si my wy pra co waæ ta ki wa riant, któ ry bê dzie sa tys fak cjo no -

wa³ za ró wno pol skie spo ³e czeñ stwo, s¹ do wni ctwo, jak i sa mych za in te re so -

wa nych.

Sto wa rzy sze nie Pro ku ra to rów Rze czy po spo li tej Pol skiej pro po nu je do -

koñ cze nie ap li ka cji przez obe c nych ap li kan tów z mo¿ li wo œci¹ uzy s ka nia

no mi na cji na sta no wis ko re fe ren da rza s¹ do we go na okres dwóch lat. Oczy -

wi œcie re fe ren da rze by li by po zba wie ni mo¿ li wo œci pe³ nie nia fun kcji orze cz -

ni czych w sen sie wy ro ko wa nia, jak ró w nie¿ roz strzy ga nia w przed mio cie

kwe stii zwi¹ za nych z are szta mi tym cza so wy mi.

Opo wia da my siê za pro wa dze niem wspól ne go szko le nia ap li kan tów

prokuratorsko-s¹dowych przez Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po -

wsze chnych i Pro ku ra tu ry. U sz cze gó ³a wia j¹c tê te zê, chcia³ bym zwró ciæ

uwa gê na to, ¿e op tu je my za tym, ¿e by wpro wa dziæ czte ro let ni okres szko le -

nia ap li kan tów na wspól nej ap li ka cji s¹dowo-prokuratorskiej. Z te go, co siê

zo rien to wa ³em pod czas osta t niej kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Kra jo w¹ 

Ra dê S¹ do wni ctwa, jest pla no wa ny na wet d³u¿ szy okres ap li ka cji, wów czas

z mo¿ li wo œci¹ skró ce nia na przy k³ad okre su re fe ren dar skie go czy ase sor skie -

go. Po ja wi ³y siê na wet g³o sy za tym, ¿e by bez po œre dnio po tak d³u giej ap li ka -

cji, kie dy kan dy da ci zo sta n¹ ju¿ w spo sób od po wie d ni, na zwij my to,

prze fil tro wa ni czy do bra ni, mog ³a na stê po waæ no mi na cja na sta no wis ko sê -

dzie go.

Opo wia da my siê za kon ty nua cj¹ prak ty ki za wo do wej w cha rak te rze

re fe ren da rza w s¹ dzie przez okres dwóch lat. Uwa ¿a my, ¿e zmia ny, ja kie s¹

pro po no wa ne przez Sto wa rzy sze nie Sê dziów Pol skich IU STI TIA w tym za -

kre sie, a wpro wa dza j¹ ce je sz cze d³u¿ szy okres re fe ren dar ski, nie s¹ chy ba

zmia na mi ce lo wy mi. Pro szê pañ stwa, tu cho dzi o kwe stiê wy ko rzy sta nia

ma te ria ³u lu dz kie go. W cza sie tak d³u giej ap li ka cji i tak d³u gie go okre su do -

bie ra nia od po wie d nich kadr nie w¹t pli wie bê dzie ju¿ mo¿ na wy ro biæ so bie

od po wie d ni po gl¹d co do kwe stii przy dat no œci da nej oso by na sta no wis ku

sê dzie go.

Pro szê pañ stwa, opo wia da my siê za tym, ¿e by kon ty nua cja prak ty ki

za wo do wej w cha rak te rze re fe ren da rza w s¹ dzie po okre sie tych dwóch lat

mog ³a do pro wa dziæ do uzy s ka nia up ra wnieñ do no mi na cji na sta no wis ko

sê dzie go gro dz kie go lub sê dzie go do spraw po stê po wa nia przy go to waw cze -
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go, na zwa liœ my go sê dzi¹ œled czym. Oczy wi œcie, tak jak ju¿ wcze œ niej za -

zna czy ³em, kwe stia no men kla tu ry nie jest tu naj is tot niej sza.

Ze swo je go pun ktu wi dze nia mo ¿e my po wie dzieæ, ¿e w wie lu wy pad -

kach – na wet gdy w s¹ dach gro dz kich czy w s¹ dach kar nych orze ka j¹ sê -

dzio wie w za kre sie spraw roz strzy ga nych, któ re ko deks po stê po wa nia

kar ne go przy zna³ im od noœ nie do de cyz ji po de jmo wa nych w to ku po stê po -

wa nia przy go to waw cze go – wi dzi my bar dzo du ¿¹ roz bie¿ noœæ w orze cz ni -

ctwie. Dla te go op tu je my za tym, ¿e by wpro wa dziæ in sty tu cjê sê dzie go

gro dz kie go.

Je œ li z uwa gi na nie od po wie d ni¹ ter mi no lo giê kon cep cja ta oka ¿e siê

nie real na i nie do za ak cep to wa nia, to pro po nu je my po zo sta nie przy do tych -

cza so wym na ze wni ctwie, ale z gra da cj¹ sta wek awan so wych, a na wet

z wpro wa dze niem ich dla sê dziów i pro ku ra to rów w ta kiej ilo œci, aby ich

szczeb le ka rie ry w za le¿ no œci od wie ku i do œwiad cze nia za wo do we go znaj -

do wa ³y od po wie d nie od zwier cied le nie w mo ty wa cji fi nan so wej.

W sy tua cji przy jê cia pro po no wa ne go na ze wni ctwa op tu je my za okreœ -

le niem wa run ków do uzy s ka nia no mi na cji na sta no wis ko sê dzie go. By ³o by

to przy naj mniej piêæ lat pra cy na sa mo dziel nym sta no wis ku sê dzie go gro dz -

kie go, ewen tual nie œled cze go, nie pe³ ne go pro ku ra to ra, my to na zwa liœ my

pod pro ku ra to rem (oczy wi œcie to na ze wni ctwo nie ko ja rzy siê naj le piej

z prze sz³y mi okre sa mi), rad cy pra w ne go, ad wo ka ta, no ta riu sza oraz oczy wi -

œcie osi¹g niê cie wie ku trzy dzie stu piê ciu lat w przy pad ku sê dziów s¹ du re jo -

no we go. Je ¿e li cho dzi o sê dziów s¹ du okrê go we go, to pro po nu je my

wy d³u ¿e nie okre su pra cy na sa mo dziel nych sta no wis kach w za wo dach, któ -

re wy mie ni ³em. By ³o by to dzie siêæ lat pra cy i czter dzie œci lat ¿y cia w przy -

pad ku kan dy da ta na sta no wis ko sê dzie go s¹ du okrê go we go. Pro po nu je my

te¿ wpro wa dze nie ewen tual nych do dat ko wych ob wa ro wañ do ty cz¹ cych

okre su prak ty ki w za wo dzie sê dzie go w przy pad ku kan dy da tów na sta no wis -

ka sê dziów s¹ du ape la cyj ne go i S¹ du Naj wy ¿ sze go.

Zda je my so bie spra wê tak ¿e z te go, ¿e pia sto wa nie sta no wis ka bê d¹ ce -

go uko ro no wa niem za wo du pra wni cze go nie za wsze wi¹ ¿e siê z osi¹g niê -

ciem od po wie d nie go wie ku. Z te go po wo du pro po nu je my ogra ni cze nie

gór nej gra ni cy wie ku dla kan dy da tów na sta no wis ka sê dziow skie – piêæ dzie -

si¹t lat dla kan dy da ta na sta no wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go, piêæ dzie si¹t

piêæ lat w przy pad ku kan dy da ta na sta no wis ko sê dzie go s¹ du okrê go we go

i szeœæ dzie si¹t lat w przy pad ku ubie ga nia siê o sta no wis ko sê dzie go s¹ du

ape la cyj ne go oraz S¹ du Naj wy ¿ sze go. Po pie ra my po mys³ wy ³a nia nia sê -

dziów w dro dze kon kur sów i wpro wa dze nia iden ty cz nych za sad przy po wo -

³y wa niu pro ku ra to rów. Do ko ny wa nie na bo ru na sta no wis ka sê dziow skie
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i pro ku ra tor skie w okre sie prze jœcio wym mu sia ³o by od by waæ siê spoœ ród

pra wni ków spe³ nia j¹ cych przed sta wio ne kry te ria sta ¿o we i wie ko we.

Pro szê pañ stwa, je ¿e li cho dzi o ro lê or ga nów ad mi ni stra cji rz¹ do wej

w pro ce sie kszta³ ce nia i do bo ru osób na fun kcje w wy mia rze spra wied li wo -

œci, to nie po dzie la my opi nii mó wi¹ cych, ¿e nie ma ona wp³y wu na kwe stie

kszta³ ce nia kadr s¹ do wych czy pro ku ra tor skich. Nie w¹t pli wie w tym za kre -

sie ma ona bar dzo du ¿o do po wie dze nia. Opo wia da my siê za ut wo rze niem

przy naj mniej trzech sta ³ych oœ rod ków kszta³ ce nia ap li kan tów. Oczy wi œcie,

zda je my so bie spra wê z nik ³ej re al no œci te go po mys ³u, zw³a sz cza w œwiet le

na szych osta t nich kon tak tów z Kra jo wym Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów

Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, nie mniej je dnak za war liœ my ten po stu lat w na -

szych te zach. Zro bi liœ my to ze wzglê du na ewen tual ne stwo rze nie w przy -

sz³o œci ko rzy stnej dro gi, sprzy ja j¹ cych wa run ków dla ap li kan tów na

sta no wis ka sê dziow skie i pro ku ra tor skie, w tros ce o przy bli ¿e nie im miejsc

szko le nia. Tê kwe stiê po zo sta wia my wiêc ot war t¹.

Ze stro ny ad mi ni stra cji rz¹ do wej na le ¿y ocze ki waæ za gwa ran to wa nia

œrod ków fi nan so wych na po kry cie ca ³o œci dzia ³al no œci szko le nio wej, za pe -

wnie nia kad ry szko le nio wej. Nie wiem, jak osta te cz nie zo sta nie uk szta³ to -

wa na no men kla tu ra na zy wa j¹ ca „sê dziów na pró bê” – nie chcê u¿y waæ te go 

okreœ le nia ze wzglê du na to, ¿e „sê dzia na pró bê” za wsze bê dzie ko ja rzy³ siê 

z sê dzi¹ nie wy po sa ¿o nym w od po wie d nie atry bu ty nie za wis ³o œci. W ka ¿ -

dym ra zie po wo ³y wa nie tych „sê dziów na pró bê”, re fe ren da rzy, ase so rów

czy te¿ je sz cze ina czej na zwa nych asy sten tów bê dzie le ¿a ³o w ge stii mi ni -

stra spra wied li wo œci.

Nie ma ju¿ na sa li pa na Sta ni s³a wa D¹b row skie go, prze wo dni cz¹ ce go

Kra jo wej Ra dy Sa do wni ctwa, ale mu szê po wie dzieæ, ¿e z pe w nym nie zro zu -

mie niem z mo jej stro ny spot ka ³a siê te za o tym, ¿e roz dzia³ fun kcji mi ni stra

spra wied li wo œci i pro ku ra to ra ge ne ral ne go po wi nien au to ma ty cz nie skut ko -

waæ wy e li mi no wa niem ap li ka cji pro ku ra tor skiej, wy od rêb nie niem jej ze

wspól nej ap li ka cji s¹dowo-prokuratorskiej. Otó¿ moim zda niem ten roz dzia³ 

ni cze go nie zmie ni w za kre sie usy tuo wa nia pro ku ra tu ry, bo w dal szym ci¹ gu 

bê dzie ona fun kcjo no wa ³a w mi ni ster stwie, ty le tyl ko, ¿e zo sta nie nie ja ko

roz dzie lo na pod leg ³oœæ i znik nie to¿ sa moœæ oso by, nie bê dzie unii per so nal -

nej pro ku ra to ra ge ne ral ne go i mi ni stra spra wied li wo œci.

Pro szê pañ stwa, je œ li wa run ki, któ re przed sta wi liœ my, znaj d¹ zro zu mie -

nie, zo sta n¹ za ak cep to wa ne i uw zglê dnio ne – s¹ to wa run ki zbli ¿o ne do tych,

któ re przed sta wi ³o Sto wa rzy sze nie Sê dziów Pol skich IU STI TIA – to na pe w no

bê dzie to ot war cie dro gi do wdro ¿e nia kon cep cji sê dzie go ja ko uko ro no wa nia 

ka rie ry pra wni czej.
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Na mar gi ne sie chcia ³em po wie dzieæ, ¿e ja ko pro ku ra to rzy do sko na le

zda je my so bie spra wê z te go, ¿e z wie lu wzglê dów w pol skiej rze czy wi sto œci 

nie da siê wpro wa dziæ ta kiej kon cep cji sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka rie ry

pra wni czej, ja ka fun kcjo nu je w sy s te mie an glo sas kim. Wpro wa dze nie je -

dnak kon cep cji sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej mu sia ³o by

po ci¹ g n¹æ za so b¹ rze czy wi œcie re wo lu cyj ne zmia ny. Dziê ku jê bar dzo.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê pa nu pre ze so wi.

Pan mi ni ster Ja cek Cza ja po pro si³ o mo¿ li woœæ za bra nia g³o su w try bie

ad vo cem, póŸ niej wy st¹ pi pan An drzej Le ciak – dy rek tor Kra jo we go Cen -

trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry, a na stê p nie wy -

st¹ pi¹ przed sta wi cie le or ga ni za cji spo ³e cz nych. Pa nie Mi ni strze, pro szê

bar dzo.

Ja cek Cza ja
Pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy, dziê ku jê bar dzo za umo¿ li wie nie mi za bra nia

g³o su.

Po czu ³em sil n¹ po trze bê po dzie le nia siê z pañ stwem kil ko ma uwa ga mi 

w ce lu spro sto wa nia pe w nych da nych, któ re zwy czaj nie s¹ nie pra w dzi we

b¹dŸ nie pe³ ne, lub te¿ zo sta ³y przed sta wio ne ze z³¹ wo l¹.

Pro szê pañ stwa, war to czy taæ nie tyl ko usta wy, ale i pro jek ty ustaw

przy go to wy wa ne w tak wa¿ nym ob sza rze, ja kim jest s¹ do wni ctwo, któ re do -

ty cz¹ ustro ju s¹ dów, ka rie ry sê dziow skiej. Przy okaz ji ta ka u sz czyp li wa uwa -

ga, ¿e nie o be c noœæ nie któ rych w dru giej czê œci dys ku sji jest rze czy wi œcie

sym bo li cz na.

Chcia³ bym po wie dzieæ o tym, co wy wo ³a ³o mo je zdu mie nie, mia no wi -

cie o tym, ¿e nasz pro jekt, pro jekt przy go to wa ny przez mi ni stra spra wied li -

wo œci zmie rza po do b no do wpro wa dze nia mo de lu nie zwyk le

cen tra li sty cz ne go i urzê dni cze go, pod czas gdy jest do k³a dnie od wro t nie.

Pro szê zwró ciæ uwa gê na to, ¿e spo ³e czeñ stwo po win no czuæ siê za nie po ko -

jo ne tym, ¿e Kra jo wa Ra da S¹ do wni ctwa w pro jek cie z 13 mar ca 2008 r. sa -

ma de pre cjo nu je sta tus sê dzie go, two rzy in sty tu cjê sê dzie go gro dz kie go,
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ob ni ¿a wy ma ga ny wiek z dwu dzie stu dzie wiê ciu do dwu dzie stu sied miu lat. 

Py tam w ta kim ra zie, na czym ma po le gaæ po stu lat uczy nie nia ze sta no wis ka

sê dzie go uko ro no wa nia za wo dów pra wni czych, je ¿e li w spo sób is tot ny ob -

ni ¿a my stan dar dy w sto sun ku do tych, któ re obe c nie obo wi¹ zu j¹. Po co w ta -

kim ra zie wpro wa dza siê in sty tu cjê sê dzie go gro dz kie go? Po to, aby

wy pró bo waæ tych m³o dych kan dy da tów, tych dwu dzie sto sied mio lat ków?

Chy ba tyl ko po to. Je ¿e li tak, to trze ba po szu ki waæ me cha niz mów, któ re bê -

d¹ pro wa dzi ³y do te go, ¿e do urzê du sê dzie go bê d¹ do cho dzi li lu dzie do -

œwiad cze ni, któ rzy nie bê d¹ mu sie li eks pe ry men to waæ w ra mach tak

de li kat nej ma te rii, jak pra wa oby wa te li. Co to zna czy dwa dzie œcia sie dem

lat? Czym ten sê dzia ma siê za jmo waæ? A je œ li bê dzie nie u da cz ni kiem, to co? 

Przez ca ³e ¿y cie bê dzie sê dzi¹ gro dz kim? Ta ka jest kon cep cja.

W ta kiej sy tua cji za da jê so bie py ta nie, czy my two rzy my re for mê na

po trze by uspra wnie nia wy mia ru spra wied li wo œci, czy li dla oby wa te li, czy

two rzy my re for mê tyl ko po to, ¿e by m³o dym lu dziom daæ mo¿ li woœæ zdo by -

cia za wo du, je d ne go z wie lu. Je ¿e li ide¹ prze wo dni¹ ma byæ to dru gie, to

rze czy wi œcie za pis pro po no wa ny w pro jek cie Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa

spe³ nia te ocze ki wa nia. W tym pro jek cie wy raŸ nie jest na pi sa ne, ¿e na sta no -

wis ko sê dzie go gro dz kie go mo ¿e byæ po wo ³a ny ten, kto po sia da pol skie

oby wa tel stwo i tak da lej, ukoñ czy³ dwa dzie œcia sie dem lat oraz z³o ¿y³ eg za -

min sê dziow ski. To oz na cza, ¿e ten pro jekt ni cze go nie zmie nia w sto sun ku

do obe c ne go sta nu rze czy. Trze ba przejœæ ca ³¹ dro gê ap li ka cji i zdaæ eg za -

min sê dziow ski. Co siê zmie nia? Ob ni ¿a ny jest stan dard – ob ni ¿a ny jest wiek 

kan dy da ta na sê dzie go. To jest je dy ny re wo lu cyj nym po mys³, ja ki wi dzê

w pro jek cie Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa. Ja ko sê dzia siê na to nie go dzê, bo

to ob ni ¿a ran gê mo je go za wo du.

Czym od pro jek tu Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa ró¿ ni siê zaœ pro jekt,

któ ry przy go to wa no w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci? Ró¿ ni siê on tym za -

sa dni czym ele men tem, ¿e unie mo¿ li wia wy ko ny wa nie za wo du sê dzie go

bez po œre dnio po ukoñ cze niu ap li ka cji s¹ dow ej. Ka ¿e on od byæ prak ty kê

w do wol nej for mie, prak ty kê w ogól nie ro zu mia nej sfe rze ob ro tu pra w ne go.

Naj le piej by ³o by, gdy by to do ty czy ³o sy tua cji do cho dze nia do za wo du sê -

dzie go z in nych za wo dów pra wni czych.

Chcia ³em spro sto waæ, ¿e nie jest tak, ¿e pro jekt, któ ry przed sta wi ³a Kra -

jo wa Ra da S¹ do wni ctwa, jest pro jek tem re wo lu cyj nym z pun ktu wi dze nia

sta tu su sê dzie go. Pro jekt mi ni stra spra wied li wo œci jest zna cz nie bli¿ szy pro -

jek to wi, któ ry przed sta wi ³o Sto wa rzy sze nie Sê dziów Pol skich IU STI TIA. Ty le 

tyl ko, ¿e mi ni ster – bio r¹c na sie bie od po wie dzial noœæ zwi¹ za n¹ z pe³ nie -

niem fun kcji mi ni stra spra wied li wo œci – twier dzi, ¿e nie mo ¿e z dnia na
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dzieñ pod j¹æ de cyz ji o tym, aby na gle za koñ czyæ pro wa dze nie ap li ka cji.

W tej sy tua cji rze czy wi œcie po ja wia siê py ta nie, kto zo sta nie sê dzi¹ w s¹ dach 

re jo no wych, je ¿e li od 6 ma ja 2009 r. po zo sta nie mo¿ li woœæ do jœcia do za -

wo du sê dzie go tyl ko z in nych za wo dów pra wni czych.

Ko lej ne spro sto wa nie. Pro jekt zmia ny usta wy o Kra jo wym Cen trum

Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry nie po wsta³ w ce lu zmia -

ny kad ry za rz¹ dza j¹ cej. Po wsta³ on z po wo dów stri cte le gis la cyj nych, po nie -

wa¿ re for ma te go cen trum wi¹ za ³a siê z da le ko id¹ cy mi zmia na mi

le gis la cyj ny mi. Tak na praw dê tyl ko dwa prze pi sy nie zo sta ³y zmie nio ne, a to

zgo d nie z wy ty cz ny mi Rz¹ do we go Cen trum Le gis la cyj ne go unie mo¿ li wia

do ko ny wa nie zmian i ro dzi obo wi¹ zek na pi sa nia no wej usta wy.

Je sz cze je d no spro sto wa nie do ty czy oœ wiad cze nia, ¿e prze wo dni cz¹ cy 

Ra dy Pro gra mo wej cen trum ust¹ pi³ z uwa gi na zbyt du ¿y wp³yw mi ni stra

spra wied li wo œci na pro gram szko ³y. Otó¿ ja po wiem pañ stwu coœ zu pe³ nie

in ne go. Z pis ma, któ re skie ro wa³ ustê pu j¹ cy prze wo dni cz¹ cy Ra dy Pro gra -

mo wej cen trum, wy ni ka ³o, ¿e nie wi dzi dal szej mo¿ li wo œci wspó³ pra cy z te -

go po wo du, ¿e Ra da Pro gra mo wa cen trum zo sta ³a uk szta³ to wa na w ci¹ gu

po prze d nich dwóch lat, a jej cz³on ka mi s¹ oso by, któ re nie ste ty tra fia ³y na

czo ³ów ki pol skich ga zet nie ja ko po zy ty wni przed sta wi cie le tej ra dy, a wrêcz 

prze ci w nie.

Mu szê spro sto waæ je sz cze je d n¹ wy po wiedŸ, cho dzi o ob wie sz cze nia

o wol nych sta no wis kach pub li ko wa ne przez mi ni stra spra wied li wo œci. Pan

prze wo dni cz¹ cy Sta ni s³aw D¹b row ski po wie dzia³, ¿e w sy tua cji zwal nia nia

siê sta no wis ka sê dziow skie go mi ni ster spra wied li wo œci prze kszta³ ca to sta -

no wis ko w sta no wis ko ase sor skie i ob wie sz cza je w tym try bie, a po tem, gdy

ase so ro wi koñ czy siê okres orze ka nia, to trud no jest po go dziæ ro le, wy wa ¿yæ 

in te re sy je dno stki i in te re sy wy mia ru spra wied li wo œci, wiêc z re gu ³y pier -

wszeñ stwo po wo ³a nia da je siê ta kie mu ase so ro wi. Py tam, wo bec ko go to jest 

za rzut. Wo bec Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa? Czy Kra jo wa Ra da S¹ do wni -

ctwa jest or ga nem ce cho wym, któ ry ma za za da nie strzec in te re sów osób,

któ re s¹ ase so ra mi? Nie. Po pier wsze, ma wy bie raæ naj lep szych kan dy da tów. 

Po dru gie, nie jest pra w d¹, ¿e tak do ko nu je siê ob wie sz cze nia. W try bie usta -

wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych, je ¿e li zwal nia siê sta no wis ko sê -

dzie go s¹ du re jo no we go, okrê go we go b¹dŸ ape la cyj ne go, to tyl ko

w nad zwy czaj nych sy tua cjach, gdy sy tua cja da ne go s¹ du nie uza sa dnia ob -

sa dze nia te go sta no wis ka, prze no si siê sta no wis ko w in ne miej sce. Pod kreœ -

lam – to, co pañ stwo us ³y sze li œcie, jest nie praw d¹. Chcia³ bym, ¿e by œcie

pañ stwo by li prze ko na ni, ¿e jest tak, jak mó wiê. Je ¿e li bê dzie ta ka po trze ba,

to oczy wi œcie dys po nu je my da ny mi w tym za kre sie.
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Je sz cze je d na spra wa – roz dzia³ szko leñ, kwe stia od dzie le nia szko le nia 

sê dziow skie go od szko le nia pro ku ra tor skie go. Pro szê pañ stwa, to jest dra ma -

ty cz ne za ga dnie nie. Jak mo¿ na roz dzie liæ te szko le nia i po wie dzieæ, ¿e by

pro ku ra to rzy sa mi siê szko li li? Czyj in te res ma re pre zen to waæ mi ni ster spra -

wied li wo œci? Mi ni ster spra wied li wo œci re pre zen tu je in te res pañ stwa, dzia ³a

w in te re sie oby wa te li. Je ¿e li mie li byœ my po wie dzieæ, ¿e by pro ku ra to rzy sa mi 

siê o sie bie mar twi li, to ja ja ko przed sta wi ciel mi ni stra spra wied li wo œci, bê -

d¹c sê dzi¹, ab so lut nie siê na to nie go dzê. Dziê ku jê bar dzo.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê. Przy jmu je my spro sto wa nia. Mo¿ na po wie dzieæ, ¿e czêœæ

wy po wie dzi pa na mi ni stra to pier wszy g³os w dys ku sji.

Po pro szê o za bra nie g³o su pa na An drze ja Le cia ka, dy rek to ra Kra jo we -

go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry. Pro szê bar -

dzo.

An drzej Le ciak
Dy rek tor Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych 

i Pro ku ra tu ry

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Pañ stwo Se na to ro wie! Dro dzy Pañ stwo!

Zgo d nie z pro œb¹ pa na prze wo dni cz¹ ce go Krzy szto fa Kwiat kow skie go

mia ³em przed sta wiæ dwie kwe stie i do nich siê usto sun ko waæ. Je d n¹ z nich s¹ 

do tych cza so we do œwiad cze nia Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów

Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry. Chcia³ bym przy pom nieæ, ¿e jest to bar dzo

m³o da szko ³a, bo fun kcjo nu je ona nie wie le po nad rok. Kon cep cja tej szko ³y

ro dzi ³a siê je dnak przez wie le lat, opie ra ³a siê na wy ko rzy sta niu spraw dzo -

nych do œwiad czeñ jej od po wie dni ków w in nych kra jach eu ro pej skich, ta

kon cep cja ro dzi ³a siê we wspó³ pra cy przede wszy s t kim ze Sto wa rzy sze niem

Sê dziów Pol skich IU STI TIA, z or ga ni za cja mi i in sty tu cja mi wy spe cja li zo wa -

ny mi, ma j¹ cy mi ol brzy mie do œwiad cze nie w szko le niu i do sko na le niu za -

wo do wym kadr s¹ do wni ctwa i pro ku ra tu ry.

Pro szê pañ stwa, prze cho dz¹c do pier wsze go pun ktu wy st¹ pie nia,

chcia³ bym wspo mnieæ o dwóch pod sta wo wych seg men tach na szej dzia ³al -

no œci i o wspó³ pra cy miê dzy na ro do wej oraz po wie dzieæ kil ka s³ów na te mat
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do œwiad czeñ w tym za kre sie, któ re wp³y wa j¹ za ró wno na kszta³ to wa nie seg -

men tu szko le nia usta wi cz ne go, jak i na szko le nie wstêp ne, któ re – w per -

spek ty wie za dañ i wy ma gañ przed nim sta wia nych – nie za le¿ nie od

osta te cz ne go kszta³ tu usta wy mia ³o by prze j¹æ Kra jo we Cen trum Szko le nia

Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry.

Otó¿, pro szê pañ stwa, Kra jo we Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po -

wsze chnych i Pro ku ra tu ry pod pi sa ³o po ro zu mie nia z naj wiê k szy mi szko ³a mi 

te go ty pu na œwie cie, naj bar dziej do œwiad czo ny mi i je dno czeœ nie fun kcjo -

nu j¹ cy mi w opar ciu o mo de lo we roz wi¹ za nia, spraw dzo ne w prak ty ce, roz -

wi¹ za nia w za kre sie szko le nia za ró wno wstêp ne go, jak i usta wi cz ne go.

Wspó³ pra cu je my przede wszy s t kim z naj star sz¹ szko ³¹

sêdziowsko-pro kuratorsk¹ – szko ³¹ fran cus k¹. Nie tak da w no, bo do k³a dnie

15 kwiet nia te go ro ku, w Pa ry ¿u zo sta ³o pod pi sa ne ta kie po ro zu mie nie

w obe c no œci mi ni strów spra wied li wo œci Pol ski i Fran cji. Jest to bar dzo wa¿ ny 

seg ment wspó³ pra cy i do œwiad czeñ. Kil ka krot nie wi zy to wa liœ my szko ³y fran -

cus kie – mó wiê o nich w li cz bie mno giej, po nie wa¿ de fa cto we Fran cji fun -

kcjo nu j¹ dwie szko ³y. Pier wsza z nich to szko ³a sêdziowsko-prokuratorska,

czy li szko l¹ ca przy sz³ych sê dziów i pro ku ra to rów – z g³ó wn¹ sie dzi b¹ w Bor -

deaux oraz z przed sta wi ciel stwem w Pa ry ¿u, w któ rym jest sku pio ne szko le -

nie usta wi cz ne oraz miê dzy na ro do we. Dru g¹ szko ³¹ – bar dzo wa¿ n¹,

bê d¹ c¹ swoi st¹ iko n¹ szko le nia tej gru py za wo do wej w Eu ro pie – jest szko ³a

urzê dni cza i re fe ren da rzy w Di jon. Jest to je dy na i naj wiê k sza tak scen tra li -

zo wa na szko ³a w Eu ro pie, z ol brzy mi mi do œwiad cze nia mi, w tym ró w nie¿

w za kre sie me to dy ki pro wa dze nia dzia ³al no œci szko le nio wej.

Po nad to pod pi sa liœ my po ro zu mie nie i wspó³ pra cu je my ró w nie¿ z Eu -

ro pej sk¹ Aka de mi¹ Pra wa. Jest to bar dzo wa¿ na in sty tu cja na ma pie Eu ro py,

Unii Eu ro pej skiej, za jmu j¹ ca siê szko le niem, do sko na le niem, przy bli ¿a niem

wie dzy w za kre sie sze ro ko ro zu mia ne go pra wa wspól no to we go, w tym ró w -

nie¿ kwe stii do ty cz¹ cych dzia ³al no œci szko le nio wej. Stwa rza ona mo¿ li wo -

œci wy jaz dów stu dyj nych, sta ¿y dla przed sta wi cie li po szcze gól nych kra jów

eu ro pej skich, wy mia ny, co na pe w no po zwa la do sko na liæ war sztat, a po za

tym po zna waæ od ku chni fun kcjo no wa nie wy mia ru spra wied li wo œci w ró¿ -

nych kra jach, czê sto ró¿ ni¹ cych siê sy s te ma mi pra w ny mi. War sztat pra cy sê -

dzie go czy pro ku ra to ra w ró¿ nych kra jach jest bar dzo zbli ¿o ny, nie za le¿ nie

od pe w nych od mien no œci.

Pro szê pañ stwa, wspó³ pra cu je my ró w nie¿ z na szy mi bez po œre dni mi

s¹ sia da mi. Pod pi sa liœ my po ro zu mie nie o wspó³ pra cy par tner skiej z Lit w¹. Na

Lit wie nie ma wy od rêb nio nej szko ³y, ale wspó³ pra cu je my z de par ta men tem

kadr i szko le nia. Tam jest mo del po do b ny do te go, któ ry is t nia ³ w Pol sce przed
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po wsta niem szko ³y, bo ten de par ta ment koor dy nu je wspó³ pra cê miê dzy na ro -

do w¹ i szko le nio w¹ na Lit wie, je œ li cho dzi o sê dziów oraz pro ku ra to rów.

Pod pi sa liœ my ró w nie¿ po ro zu mie nie z Ukraiñ sk¹ Aka de mi¹ Sê -

dziow sk¹. To bar dzo wa¿ ne po ro zu mie nie, po nie wa¿ Ukrai na znaj du je

siê w przed e dniu bar dzo is tot nych zmian do sto so wu j¹ cych czy za k³a da -

j¹ cych w per spek ty wie do sto so wa nie w³a s nych struk tur ad mi ni stra cyj -

nych, w tym ró w nie¿ fun kcjo no wa nia wy mia ru spra wied li wo œci, do

stan dar dów eu ro pej skich, do stan dar dów unij nych. Plo nem te go po ro zu -

mie nia jest miê dzy in ny mi du ¿y cykl szko leñ fi nan so wa nych ze œrod ków

unij nych, któ re bê d¹ or ga ni zo wa ne przez na sz¹ szko ³ê wspól nie z na szy -

mi fran cus ki mi, por tu gal ski mi i hi szpañ ski mi par tne ra mi na rzecz Ukrai -

ny. W tym pro jek cie mie sz cz¹ siê wy jaz dy stu dyj ne sê dziów ukraiñ skich,

ich sta ¿e w kra jach, o któ rych mó wi ³em, ³¹ cz nie z Pol sk¹, a tak ¿e cyk le

szko leñ, kon fe ren cji, któ re bê dzie my or ga ni zo waæ wspól nie z na szy mi

ukraiñ ski mi par tne ra mi.

Wspó³ pra cu je my ró w nie¿ ze szko ³a mi hi szpañ ski mi. W Hi szpa nii s¹

trzy szko ³y. Jest szko ³a w Bar ce lo nie – przy go to wu j¹ ca kad ry sê dziow skie,

a wiêc w na szym ro zu mie niu ap li kan tów s¹ do wych, oraz dwie szko ³y

w Mad ry cie – szko ³a za jmu j¹ ca siê szko le niem usta wi cz nym sê dziów oraz

szko ³a pro ku ra tor ska, któ ra szko li za ró wno wstêp nie, czy li ap li kan tów pro -

ku ra tor skich, tak byœ my to w Pol sce na zwa li, jak i pro wa dzi szko le nia usta -

wi cz ne pro ku ra to rów, ale nie tyl ko, bo ró w nie¿ kor pu sów bieg ³ych

i in sty tu cji wspó³ pra cu j¹ cych z pro ku ra tu r¹ na eta pie po stê po wa nia przy go -

to waw cze go.

Pro szê pañ stwa, wspó³ pra cu je my ró w nie¿ z Por tu ga li¹. Mie liœ my przy -

jem noœæ wi zy to wa nia na szych par tne rów w Por tu ga lii. To te¿ jest bar dzo

cie ka wa szko ³a, szko l¹ ca wspól nie i sê dziów, i pro ku ra to rów, je d na ze star -

szych szkó³ eu ro pej skich, z du ¿ym do œwiad cze niem. Na pe w no jest to tro -

chê in na ska la po ró wnaw cza, po nie wa¿ Por tu ga lia nie jest du ¿ym kra jem.

W zwi¹z ku z tym li cz ba szko leñ, a tak ¿e li cz ba ap li kan tów szko lo nych w tej

szko le, s¹ zna cz nie mniej sze ni¿ na przy k³ad we Fran cji czy te pla no wa ne

w na szym kra ju.

Pod pi sa liœ my tak ¿e po ro zu mie nie z na szy mi po ³u dnio wy mi s¹ sia da mi,

ze S³o wa ka mi, któ rzy ut wo rzy li swo j¹ szko ³ê w 2004 ro ku. Fun kcjo nu je ona

w ra mach bu d¿e tu wy dzie lo ne go z bu d¿e tu mi ni stra spra wied li wo œci, a wiêc 

w for mu le bud¿etowo-administracyjnej bar dzo zbli ¿o nej do tej, w ja kiej

dzia ³a pol ska szko ³a. Przy okaz ji chcia³ bym pod kreœ liæ, ¿e ta naj star sza szko -

³a fran cus ka to ró w nie¿ szko ³a w du ¿ej czê œci fi nan so wa na przez ad mi ni stra -

cjê rz¹ do w¹.
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Te po ro zu mie nia wska zu j¹ na kie ru nek na szych za in te re so wañ w kon -

tek œ cie roz wo ju pe w nych mo de li szko le nia za ró wno usta wi cz ne go, jak

i wstêp ne go.

Pro szê pañ stwa, prze cho dz¹c do pod sta wo we go nur tu mo je go wy -

st¹ pie nia, do kwe stii roz wi¹ zañ mo de lo wych, mo gê po wie dzieæ, ¿e is t nie je

bar dzo zró¿ ni co wa ny sy s tem mo de lo wy, je ¿e li spo jrzy my na ró¿ ne kra je eu -

ro pej skie. Chcia³ bym w kil ku zda niach przy bli ¿yæ pañ stwu te mo de le, o któ -

rych mo¿ na po wie dzieæ, ¿e s¹ zbli ¿o ne do roz wi¹ zañ pro po no wa nych

w na szym kra ju.

Przy k³a dem jest mo del fran cus ki. We Fran cji na bór na ap li ka cjê jest

cen tral ny. Na tê ap li ka cjê prze pro wa dza ny jest bar dzo trud ny eg za min kon -

kur so wy, po do b nie jak na przy k³ad w Hi szpa nii czy Por tu ga lii. Kan dy da ci na

ap li ka cjê przy go to wu j¹ siê do eg za mi nu œre dnio od trzech do czte rech lat, bo

eg za min kon kur so wy jest tak trud ny. We Fran cji ap li ka cja trwa trzy dzie œci

jeden mie siê cy. Przez dwa dzie œcia czte ry mie si¹ ce jest ona wspól na, a do pie -

ro póŸ niej ap li ka cja obe jmu je spe cja li za cjê s¹ do w¹ b¹dŸ pro ku ra tor sk¹. Pa -

miê taj my je dnak o tym, ¿e tam przy jê te s¹ tro chê in ne roz wi¹ za nia ustro jo we,

po nie wa¿ jest to cor pus ma gi stral, czy li cho dzi o urzê dni ków pañ stwa, po do b -

nie jest w Por tu ga lii, i to te¿ nie ja ko wy zna cza ra my wspól no œci fun kcjo no wa -

nia tej szko ³y. Mo del fran cus ki, jak ju¿ wspo mnia ³em, jest mo de lem

naj star szym, ale je dno czeœ nie o roz wi¹ za niach me to dy cz nych naj bar dziej

spraw dzo nych i naj bar dziej ewo luu j¹ cych od 1959 ro ku do dzi siaj.

Pro szê pañ stwa, o mo de lu pol skim mó wi³ pan mi ni ster Ja cek Cza ja. Tak 

jak wspo mnia ³em, jest to mo del pro po nu j¹ cy pe wien seg ment ap li ka cji

wspól nej, czy li przy go to wa nia do wy ko ny wa nia za wo dów pañ stwo wych

pra wni czych, a wiêc nie tyl ko za wo du sê dzie go czy pro ku ra to ra, ale ró w -

nie¿ re fe ren da rza s¹ do we go, asy sten ta sê dzie go czy asy sten ta pro ku ra to ra.

Do pie ro po ukoñ cze niu pier wsze go blo ku ap li ka cji, któ ry jest na zy wa ny

w pro jek cie ap li ka cj¹ ogól n¹, bê dzie na stê po waæ od rêb na spe cja li za cja

– i to jest ró¿ ni ca w sto sun ku do wcze œ niej szych roz wi¹ zañ za war tych

w usta wie z dnia 29 mar ca 2007 r. o zmia nie usta wy o pro ku ra tu rze. Pro po -

no wa ne s¹ wiêc dwie od rêb ne ap li ka cje z od rêb ny mi pro gra ma mi – ap li ka -

cja s¹ do wa i ap li ka cja pro ku ra tor ska, z tym ¿e obie pro wa dzo ne przez

szko ³ê. Jest tu zbie¿ noœæ z mo de lem fran cus kim. Jest to ró w nie¿ zbie¿ noœæ na 

przy k³ad z mo de lem por tu gal skim. Tam te¿ szko ³a przy go to wu je do dwóch

za wo dów pra wni czych, sê dzie go i pro ku ra to ra, ale w ra mach tej sa mej szko -

³y. Po do b ny mo del fun kcjo nu je we W³o szech, gdzie ap li ka cja trwa dwa dzie -

œcia trzy mie si¹ ce – przy szli sê dzio wie i pro ku ra to rzy szko l¹ siê ³¹ cz nie przez 

osiem na œcie mie siê cy, a po tem jest piêæ mie siê cy spe cja li za cji. W Por tu ga lii
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wspól ne szko le nia trwa j¹ dwa dzie œcia dwa mie si¹ ce, a po tem jest osiem

mie siê cy spe cja li za cji. To s¹ te mo de le zbli ¿o ne do mo de lu pol skie go.

Je sz cze na za sa dzie po ró w na nia po wiem o je d nym, bo czê sto w pub li -

ka cjach, w wy st¹ pie niach przed sta wi cie li ró¿ nych za wo dów pra wni czych

wspo mi na siê o mo de lu hi szpañ skim. Pra wni cze re la cje polsko-hiszpañskie

w ró¿ nych za wo dach s¹ bar dzo is tot ne. W Hi szpa nii jest wspól ny na bór na

obie ap li ka cje, a po tem na stê pu je spe cja li za cja, z tej ra cji, ¿e szko ³a w Bar -

ce lo nie, a wiêc przy go to wu j¹ ca ap li kan tów s¹ dowych, jest szko ³¹ pod leg ³¹

Na czel nej Ra dzie W³a dzy S¹ do wni czej Kró le stwa Hi szpa nii.

Pro szê pañ stwa, to jest nie ja ko przy bli ¿e nie ko rze ni kon cep cji Kra jo -

we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze chnych i Pro ku ra tu ry w sen sie

po ró wnaw czym w kon tek œ cie eu ro pej skim. To wska zu je na to, ¿e pol ska

pro po zy cja nie jest pro po zy cj¹ ode rwa n¹, nie jest pro po zy cj¹ za wie szo n¹

w nie by cie, tyl ko wy ni ka j¹ c¹ z przy jê cia pe w nej kon cep cji ustro jo wej – na

przy k³ad pod leg ³o œci szko ³y mi ni stro wi spra wied li wo œci, jak ma to miej sce

w kra jach, o któ rych mó wi liœ my. Przy k³a dem jest te¿ bar dzo prê¿ nie dzia ³a -

j¹ ca, m³o da, ale bar dzo dy na mi cz nie roz wi ja j¹ ca siê, czê sto po da wa na ja -

ko po zy ty wny przy k³ad szko ³a ru muñ ska, któ ra jest czê œ cio wo wzo ro wa na

na roz wi¹ za niach fran cus kich. Jest to je dnak szko ³a, któ ra by ³a bu do wa na

nie ja ko na po do b nych fun da men tach, co szko ³a pol ska, po nie wa¿ ten kraj,

tak jak nasz, z po wo du prze sz³o œci mu sia³ prze bu do wy waæ sy s tem pra w ny, 

do sto so wy waæ go do stan dar dów de mo kra ty cz ne go pañ stwa pra wa. Pro szê 

pañ stwa, to jest kwe stia kon cep cji. My przy two rze niu ró¿ nych pol skich

roz wi¹ zañ in sty tu cjo nal nych w du ¿ej mie rze siê ga liœ my do do œwiad czeñ

szkó³ tych pañstw, o któ rych mó wi my.

Przy tym chcia³ bym bar dzo moc no za zna czyæ je d n¹ spra wê – to,

o czym mó wi³ pan mi ni ster Ja cek Cza ja. Two rz¹c ja ki kol wiek sy s tem edu -

ka cji za wo do wej, tym bar dziej pra wni czej – a szcze gól nie w przy pad ku

tych, jak ¿e wa¿ nych za wo dów pra wni czych pañ stwo wych – na le ¿y pa miê -

taæ ró w nie¿ o na szych pol skich ol brzy mich do œwiad cze niach w tym za kre -

sie, o kwe stiach kul tu ro wych, pra w nych, hi sto ry cz nych, wre sz cie

men tal nych. Wie le cie ka wych roz wi¹ zañ czê sto trze ba re cy po waæ, ale ma -

j¹c w pa miê ci te kwe stie, o któ rych mó wi liœ my. Dla te go pol ski mo del ap li -

ka cji w pe w nym za kre sie mu si – i to czy ni, bo jest to bar dzo wa¿ ne

– uw zglê dniaæ pol skie re a lia, a tak ¿e sta no wiæ ele ment ca ³o œci sy s te mu

edu ka cji pra wni czej w Pol sce.

Pro szê pañ stwa, wa¿ n¹ spra w¹ jest ró w nie¿ to, o czym czê sto za po mi -

na my, mia no wi cie szu ka nie jê zy ka po mo sto we go, ³¹ cz¹ ce go z sy s te mem

szko le nia uni wer sy tec kie go. Wie my, ¿e pol skie uczel nie po wie lu la tach
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dys ku sji przy jê ³y stan dar dy bo loñ skie, czy li wy zna cz ni ki przed mio to we na

wy dzia ³ach pra wa. Jest to bar dzo wa¿ ne, gdy¿ jest to kwe stia ró wno œci szans

przy na bo rze, do sto so wa nia pro gra mów na bo ru na ap li ka cje do stan dar dów

i wy ma gañ pro gra mo wych na wy dzia ³ach pra wa ró¿ nych uczel ni. Jest to bar -

dzo wa¿ ne w mo men cie na bo ru, zw³a sz cza ¿e w za ³o ¿e niach pol skiej szko -

³y, po do b nie jak w przy pad ku po wo ³y wa nych prze ze mnie przy k³a dów

in nych szkó³, na ap li ka cji uczy siê prak ty ki, war szta tu, me to dy ki pra cy. Pra -

wo ma te rial ne i teo riê pra wa zg³ê bia siê na stu diach, a mia r¹ oce ny wie dzy

w tym za kre sie jest bar dzo trud ny eg za min kwa li fi ka cyj ny. Ta kie s¹ ró w nie¿

za ³o ¿e nia pol skiej pro po zy cji. Dziê ku jê bar dzo.

Se na tor Krzy sztof Kwiat kow ski
Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo pa nu dy rek to ro wi.

Prze cho dzi my do mo du ³u or ga ni za cji spo ³e cz nych. Pier wsze go o za -

bra nie g³o su pro szê pre ze sa Sto wa rzy sze nia Fair Play, pa na Grze go rza Ma ja.

Mam je d n¹ pro œbê. Zda je my so bie spra wê, ¿e ten mo du³ dys ku sji mo ¿e 

wy wo ³aæ bar dziej o¿y wio n¹ de ba tê. Z gó ry de kla ru jê, ¿e ra czej nie bê dzie -

my do pu sz czaæ do dys ku sji i wy po wie dzi ad vo cem, bo po wy st¹ pie niach

przed sta wi cie li or ga ni za cji spo ³e cz nych bê dzie czas, ¿e by siê do nich usto -

sun ko waæ.

Tê czêœæ po sie dze nia po pro wa dzi wi ce prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji Usta -

wo daw czej pan Boh dan Pa sz kow ski.

Pro si my pa na pre ze sa Grze go rza Ma ja o za bra nie g³o su.

Grze gorz Maj
Pre zes Sto wa rzy sze nia Fair Play

Sza no wny Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Sza no wni Pañ stwo!

Bar dzo dziê ku jê za za pro sze nie na dzi siej sz¹ dys ku sjê, de ba tê tak na -

praw dê o mo de lu, pe w nej for mie fun kcjo no wa nia wa¿ ne go ele men tu ca ³o -

œcio we go pol skie go wy mia ru spra wied li wo œci. Przed roz po czê ciem

dzi siej sze go po sie dze nia prze ka za liœ my Ko mi sji Usta wo daw czej ob szer ne

op ra co wa nie, ³¹ cz nie z ana li z¹ pra w n¹ wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne -

go, po zwo lê wiêc so bie ogra ni czyæ siê do kon kluz ji, do wska za nia pe w -

nych na szych pro po zy cji w tym za kre sie.
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Je ¿e li cho dzi o do ce lo wy sta tus pra w ny ase so rów s¹ do wych w pol skim

sy s te mie wy mia ru spra wied li wo œci, to co do za sa dy zga dza my siê z mo de lem

wy ni ka j¹ cym ze sta no wis ka Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa. Do ce nia my prak ty -

cz ne wa lo ry ta kie go roz wi¹ za nia, mia no wi cie nie za le¿ noœæ sta tu su za wo do -

we go sê dzie go od w³a dzy wy ko naw czej – mi ni stra spra wied li wo œci oraz

Ko le gium S¹ du Okrê go we go. Sê dzio wie gro dzcy by li by po wo ³y wa ni do

pe³ nie nia urzê du na sta no wis ku sê dziow skim przez Pre zy den ta Rze czy po spo -

li tej Pol skiej na wio sek Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa.

Chcia³ bym za zna czyæ, ¿e ten prze pis, na szym zda niem, po wi nien byæ

zmie nio ny w ta ki spo sób, by de cyz ja o po wo ³a niu przez pre zy den ta nie by ³a

de cyz j¹ uz na nio w¹. Pre zy dent by³ by zwi¹ za ny wnios kiem Kra jo wej Ra dy

S¹ do wni ctwa i nie móg³ by od mó wiæ pod pi sa nia ak tu po wo ³a nia. Wa lo rem

te go roz wi¹ za nia jest za pe wnie nie w³a œci wej kon sty tu cyj nej ro li Kra jo wej

Ra dzie S¹ do wni ctwa ja ko wskaŸ ni ka nie za wis ³o œci sê dziow skiej w ak cie po -

wo ³a nia na sta no wis ko sê dzie go. Po wo ³a nie na czas nie o kreœ lo ny jest czyn -

ni kiem sta no wi¹ cym rê ko jmiê nie za wis ³o œci sê dziow skiej i po czu cia

sta bi li za cji za wo do wej, tak ¿e w kon tek œ cie prze s³a nek od wo ³a nia ze sta no -

wis ka. Sê dzia ma je dno zna cz ny za kaz an ga ¿o wa nia siê w dzia ³al noœæ po li -

ty cz n¹ oraz mu si byæ nie za le¿ ny od czyn ni ka po li ty cz ne go, ja kim jest

mi ni ster spra wied li wo œci.

Na mar gi ne sie do dam, ¿e nie po dzie lam wie lu obaw, któ re zo sta ³y tu taj 

wy ra ¿o ne, od noœ nie do Kra jo we go Cen trum Szko le nia Kadr S¹ dów Po wsze -

chnych i Pro ku ra tu ry. Myœ lê, ¿e ro la w³a dzy wy ko naw czej – ta kie jest prze -

s³a nie i tak chy ba wy ni ka to wprost z za ³o ¿eñ tej szko ³y – ra czej ogra ni cza siê 

do kwe stii organizacyjno-administracyjnych. W zde cy do wa nie mniej szym

stop niu bê dzie ona wp³y waæ na kwe stie pro gra mo we.

Ko lej nym prak ty cz nym wa lo rem roz wi¹ za nia za pro po no wa ne go przez 

Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni ctwa jest w³a œci wy od biór spo ³e cz ny, czy li brak za -

strze ¿eñ ucze stni ków po stê po wa nia co do bez stron no œci i nie za wis ³o œci

sk³a du orze ka j¹ ce go. Czyn no œci orze cz ni cze wy ko ny wa³ by bo wiem za wsze 

sê dzia, nie zaœ sê dzia lub ase sor, jak jest obe c nie i co bu dzi w¹t pli wo œci. By -

³o by to ró w nie¿ za doœæ u czy nie nie tra dy cji ustro jo wej wy ni ka j¹ cej z hi sto ry -

cz nych roz wi¹ zañ le gis la cyj nych, czy li is t nia ³a by mo¿ li woœæ do ko na nia

zmian le gis la cyj nych bez zmia ny Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej. To

jest bar dzo wa¿ ne.

Trze ba za u wa ¿yæ, i¿ pan sê dzia Sta ni s³aw D¹b row ski bar dzo s³u sznie

zwró ci³ uwa gê na to, ¿e Try bu na³ Kon sty tu cyj ny za kwe stio no wa³ nie sa m¹

in sty tu cjê ase so ra s¹ do we go, lecz je go fun kcjo no wa nie, te je go atry bu ty, któ -

ry mi siê po s³u gu je ja ko ase sor, a któ re po win ny byæ w³a œci we wy ³¹ cz nie dla
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sê dzie go. By ³o by oczy wi œcie mo¿ li we utrzy ma nie sta tu su ase so ra s¹ do we go, 

ale w tym wy pad ku wy ma ga ³o by to spe³ nie nia wie lu ku mu la ty wnych prze -

s³a nek wy mie nio nych w tym ¿e orze cze niu Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go.

W zwi¹z ku z tym z ca ³¹ pe w no œci¹ i ta dzi siej sza dys ku sja, i no wa pro po zy -

cja w tym za kre sie s¹ w³a œci we.

Na stê p nym prak ty cz nym wa lo rem te go roz wi¹ za na jest zró w na nie za -

rob ków osób orze ka j¹ cych na tym sa mym szczeb lu, to zna czy w tym sa mym

s¹ dzie. Do tych czas za rob ki sê dzie go s¹ du re jo no we go by ³y o oko ³o je d n¹

czwar t¹ wy ¿ sze ni¿ ase so ra wy ko nu j¹ ce go czyn no œci sê dziow skie, mi mo

iden ty cz ne go za kre su obo wi¹z ków. War to w tym miej scu wska zaæ frag ment

te zy z po wo ³a ne go orze cze nia Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go. Otó¿ wska za no

tam, ¿e je ¿e li cho dzi o sta tus sê dziów i wy ma ga nia nie za wis ³o œci, to kon sty -

tu cja je dno li cie trak tu je wszy s t kich sê dziów i wszy s t kie s¹ dy. Pod kreœ lo no,

¿e kon sty tu cja nie da je ¿a dnych pod staw do stwier dze nia, ¿e z uwa gi na to,

i¿ okreœ lo ne s¹ dy roz pa tru j¹ spra wy o mniej szym zna cze niu ni¿ s¹ dy wy ¿ -

sze go szczeb la, na le ¿y ob ni ¿yæ w nich stan dar dy wska za ne w art. 45 ust. 1

kon sty tu cji. Stan dar dy te obe jmu j¹ w ró w nym stop niu s¹ dy wszy s t kich

szczeb li i wszy s t kich in stan cji.

Na chwi lê chcia³ bym wró ciæ do wy st¹ pie nia pa na mi ni stra i od nieœæ siê 

do kwe stii ob ni ¿e nia wie ku. Nie zga dzam siê ze stwier dze niem, ¿e ob ni ¿e -

nie gra ni cy wie ku sê dziów o dwa la ta po skut ku je zmniej sze niem ich pro fe -

sjo na liz mu. Z wie lu wcze œ niej szych wy st¹ pieñ wy ni ka ³o, ¿e tak na praw dê

nie wiek de cy du je o do jrza ³o œci, o wie dzy, o kom pe ten cji, ale de cy du j¹

o tym zu pe³ nie in ne czyn ni ki. Nie mo¿ na au to ma ty cz nie wi¹ zaæ ob ni ¿e nia

wie ku sê dziów z ob ni ¿e niem stan dar dów, zw³a sz cza je ¿e li weŸ mie my pod

uwa gê pro po no wa ny przez mi ni ster stwo mo del, po le ga j¹ cy na zdo by ciu up -

ra wnieñ sê dzie go po ukoñ cze niu szko ³y. Po de jœcie pa na mi ni stra tro chê by

oz na cza ³o, ¿e nie wie rzy on w ja koœæ kszta³ ce nia, któ r¹ pro po no wa ³a by ta

szko ³a. Myœ lê, ¿e pro gram, za ³o ¿e nia i fun kcjo no wa nie ta kich szkó³ w Eu ro -

pie da j¹ sil ne pod sta wy do te go, ¿e by mieæ pe w noœæ, ¿e kad ry, któ re po tej

szko le bê d¹ za si laæ wy miar spra wied li wo œci, bê d¹ do b rze przy go to wa ne do

pe³ nie nia swo jej fun kcji.

Je œ li cho dzi o sta tus ustro jo wy i za wo do wy sê dzie go gro dz kie go, na to

sta no wis ko mog ³y by byæ po wo ³a ne na czas nie o zna czo ny oso by, któ re

ukoñ czy ³y dwa dzie œcia sie dem lat. To by ³o by sko re lo wa ne z wie kiem po

uw zglê dnie niu eta pów wy kszta³ ce nia i prak ty ki, czy li piê cio let nich stu diów

pra wni czych i ap li ka cji s¹dow ej lub pro ku ra tor skiej. Po zo sta ³e prze s³an ki

po zo sta wa ³y by nie zmien ne. Za kres kog ni cji sê dziów gro dz kich obe jmo -

wa³ by spra wy po zo sta j¹ ce w za kre sie w³a œci wo œci rze czo wej s¹ dów gro dz -
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kich, czy li do k³a dnie to, o czym mó wi³ pan sê dzia Sta ni s³aw D¹b row ski

w kon tek œ cie art. 13 usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych.

Ko lej nym eta pem ka rie ry sê dziow skiej by ³o by sta no wis ko sê dzie go

s¹ du re jo no we go, o któ re mo¿ na by ³o by siê ubie gaæ, ma j¹c czte ro let ni sta¿

pra cy na sta no wis ku sê dzie go s¹ du gro dz kie go. W tym za kre sie od po wie d -

nie za sto so wa nie zna laz ³by art. 63, oczy wi œcie po zno we li zo wa niu je go

brzmie nia, usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych, usta la j¹ cy prze -

s³an ki ubie ga nia siê o sta no wis ko sê dzie go s¹ du okrê go we go. Wy d³u ¿o na

by ³a by dro ga awan su za wo do we go sê dziów o sta no wis ko sê dzie go s¹ du

gro dz kie go.

Wa¿ na jest te¿ kwe stia prze kszta³ ce nia sta tu su ase so rów s¹ do wych wy -

ko nu j¹ cych czyn no œci orze cz ni cze zwi¹ za ne z we jœciem w ¿y cie no wych

roz wi¹ zañ le gis la cyj nych, czy li po we jœciu w ¿y cie orze cze nia Try bu na ³u

Kon sty tu cyj ne go. Ase so rzy, któ rzy w dniu we jœcia w ¿y cie usta wy wy ko ny -

wa li czyn no œci sê dziow skie, bez wzglê du na okres ich wy ko ny wa nia lub

ewen tual nie przy jmu j¹c, ¿e trwa³ on rok, ex le ge uzy s ka li by sta tus sê dzie go

gro dz kie go. Do tych cza so wy zaœ czas ase su ry, ale je dy nie w ra mach po wie -

rze nia czyn no œci sê dziow skich, by³ by bra ny pod uwa gê przy czte ro let nim

okre sie nie zbê d nym do uzy s ka nia sta no wis ka sê dzie go s¹ du re jo no we go.

Is t nia ³a by mo¿ li woœæ de le go wa nia sê dzie go s¹ du gro dz kie go – i tu taj

g³ó wnie cho dzi o by ³ych ase so rów wy ko nu j¹ cych czyn no œci sê dziow skie

– do s¹ du re jo no we go, zgo d nie z art. 77 usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po -

wsze chnych. Na szym zda niem umo¿ li wia ³o by to ci¹g ³oœæ pra cy orze cz ni -

czej. Ma to is tot ne zna cze nie, gdy¿ zw³a sz cza w spra wach kar nych

ogra ni czy ³o by ko nie cz noœæ ro ta cji zwi¹ za nej z orze ka niem w ra mach przy -

zna nych kom pe ten cji i zgo d nie z w³a œci wo œci¹ rze czo w¹. Ase so rzy nie wy -

ko nu j¹ cy czyn no œci sê dziow skich w dniu we jœcia w ¿y cie usta wy z mo cy

pra wa uzy s ka li by sta tus re fe ren da rzy s¹ do wych.

Chcie li byœ my te¿ za syg na li zo waæ pro blem bez po œre dnio zwi¹ za ny

z za wo dem czy fun kcj¹ pro ku ra to ra, a nie sê dzie go. Oma wia ne dziœ za ga -

dnie nia bez po œre dnio nie do ty cz¹ ase so rów pro ku ra tor skich, na szym zda -

niem na le ¿y je dnak za syg na li zo waæ ko nie cz noœæ do ko na nia sto so wnych

zmian le gis la cyj nych zwi¹ za nych z uzy s ka niem przez tê gru pê za wo do w¹

wiê k szej nie za le¿ no œci w ra mach je dno stek or ga ni za cyj nych pro ku ra tu ry,

uzy s ka nia sta tu su z uw zglê dnie niem uwa run ko wañ ustro jo wych i za wo do -

wych fun kcjo no wa nia pro ku ra tu ry na kszta³t sê dziów gro dz kich.

Kie run ki zmian ak tu al ne go sta nu pra w ne go w od nie sie niu do spo so bu

kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar spra wied li wo œci po -

win ny byæ ta kie, aby za gwa ran to waæ z je d nej stro ny – od po wie d nio wy so ki
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po ziom kadr wy mia ru spra wied li wo œci, a z dru giej stro ny – spra w ne orze ka -

nie. Za punkt wy jœcia do roz wa ¿a nia te go za ga dnie nia chcia³ bym przy j¹æ

nie tyl ko obo wi¹ zu j¹ cy stan pra w ny w tej ma te rii, lecz tak ¿e pro po zy cje Mi -

ni ster stwa Spra wied li wo œci, któ re od d³u¿ sze go cza su sta no wi¹ przed miot

pub li cz nej de ba ty w tym za kre sie.

Od no sz¹c siê do przed sta wio ne go przez Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci 

mo de lu ap li ka cji s¹ do wej, zgo d nie z któ rym eg za mi no wa ny ap li kant pier -

wsze go stop nia móg³ by siê sta raæ o etat re fe ren da rza s¹ do we go lub etat asy -

sten ta sê dzie go, ap li kant dru gie go stop nia zaœ po zda nym eg za mi nie bê dzie

mu sia³ od byæ pó³ to ra ro cz ny sta¿ ja ko re fe ren darz lub asy stent sê dzie go, pro -

po nu je my roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci wpro wa dze nia na stê pu j¹ cej œcie¿ ki roz -

wo ju ka rie ry pra wni ków s¹ do wych. Po cz¹t kiem ka rie ry m³o de go pra wni ka

s¹ do we go – to po jê cie wy jaœ ni siê w trak cie mo je go wy st¹ pie nia – po wi nien

byæ etat asy sten ta sê dzie go. Naj le piej, aby by³ on po ³¹ czo ny z mo¿ li wo œci¹

od by wa nia ap li ka cji s¹ dowej. Sko ro w obe c nym kszta³ cie in sty tu cji asy sten -

ta sê dzie go kan dy da ci do te go za wo du re kru tu j¹ siê spoœ ród ab sol wen tów

wy dzia ³ów pra wa, zda niem na sze go sto wa rzy sze nia, nic nie stoi na prze -

szko dzie, aby ci lu dzie mog li po g³ê biaæ swo j¹ wie dzê teo re ty cz n¹ ró w nie¿

na ap li ka cji, któ ra je dno czeœ nie stwa rza ³a by im re al n¹ szan sê na awans za -

wo do wy. Z dru giej stro ny, zwra ca uwa gê mar no tra wie nie si³ i zna cz nych

œrod ków przez pañ stwo, któ re kszta³ c¹c ap li kan tów, czê sto ze zwa la na wy -

ko rzy sty wa nie ich wie dzy do bar dzo pro stych czyn no œci se kre tar skich, gdy

w tym cza sie ich ko le dzy na ko mer cyj nych ap li ka cjach mo g¹ ju¿ sa mo dziel -

nie szli fo waæ swo j¹ wie dzê na sa lach s¹ do wych.

Zu pe³ nie nie zro zu mia ³e jest, i¿ zdo by wa nej przez ap li kan tów wie dzy nikt

nie chce wy ko rzy staæ do re al ne go wspar cia nad mier nie ob ci¹ ¿o nej kad ry sê -

dziow skiej. W tym kon tek œ cie ko nie cz ne wy da je siê po ³¹ cze nie ap li ka cji z mo¿ -

li wo œci¹ pra cy na sta no wis ku asy sten ta sê dzie go. Tak zdo by te do œwiad cze nie

mo ¿e byæ te¿ nie zwyk le po moc ne w trak cie trud ne go eg za mi nu sê dziow skie go. 

Po za tym pra ca asy sten ta sê dzie go po ³¹ czo na z od by wa n¹ ap li ka cj¹ sta no wi ³a -

by, na szym zda niem, naj bar dziej na tu ral ny spraw dzian cha rak te ru, spo sób na

wy ka za nie nie ska zi tel no œci ma j¹ cej ce cho waæ sê dziów.

Na stê p nym eta pem na œcie¿ ce ka rie ry s¹ do wej po win no byæ sta no wis -

ko re fe ren da rza s¹ do we go. Na le ¿y zgo dziæ siê ze sta no wis kiem wy ra ¿a nym

wie lo kro t nie przez Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Re fe ren da rzy S¹ do wych,

¿e aby okres pia sto wa nia te go urzê du spe³ ni³ ocze ki wa nia, po trzeb na jest

zmia na po strze ga nia fun kcji re fe ren da rza s¹ do we go – z urzê dni ka wy ko nu -

j¹ ce go za da nia po moc ni cze w kie run ku urzê du od po wie dzial ne go za re a li -

za cjê za dañ z za kre su ochro ny pra w nej.
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Oczy wi ste go suk ce su in sty tu cji re fe ren da rza s¹ do we go, dziê ki któ re -

mu wie lo let nie za to ry w ksiê gach wie czy stych i re je strach s¹ do wych zo sta ³y

roz ³a do wa ne, nie po win no siê zmar no tra wiæ. Nie ste ty, na szym zda niem,

brak kom plek so wej re gu la cji do ty cz¹ cej sta tu su tej gru py za wo do wej oraz

zmia ny prze pi sów do ko na ne w ubieg ³ym ro ku, do ty cz¹ ce nie za le¿ no œci

orze cz ni czej re fe ren da rzy, mo¿ na uz naæ za za gra ¿a j¹ ce te mu œro do wis ku,

a wiêc tak ¿e oby wa te lom. Wi do cz na po pra wa tem pa prze pro wa dza nia po -

stê po wañ naj szyb ciej na stê pu je w³a œ nie w spra wach prze ka za nych re fe ren -

da rzom s¹ do wym. Aby je dnak ua trak cyj niæ ten za wód, na le ¿y na kreœ liæ

ja s n¹ œcie¿ kê ka rie ry za wo do wej. Nie mo ¿e to byæ, na szym zda niem, two -

rze nie sztu cz nych two rów w po sta ci star szych re fe ren da rzy s¹ do wych. Na le -

¿y przed sta wiæ pro st¹, czy tel n¹ dro gê dla re fe ren da rzy s¹ do wych do

osi¹g niê cia sta no wis ka sê dzie go, bo tyl ko to sta no wis ko jest po strze ga ne

przez nich ja ko rze czy wi sty awans. Obe c ne re gu la cje stwa rza j¹ je dy nie ilu -

zo ry cz n¹ mo¿ li woœæ ubie ga nia siê re fe ren da rzy s¹ do wych o sta no wis ko sê -

dzie go.

W tym miej scu trze ba za zna czyæ, i¿ mo¿ li woœæ pra cy na sta no wis ku

re fe ren da rza s¹ do we go jest do sko na ³ym spraw dzia nem te go, czy ktoœ ra dzi

so bie pod pre sj¹ cza su, czy umie po de jmo waæ de cyz je i wy star cza j¹ co je

uza sa dniæ. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e wszy s t kie orze cze nia re fe ren da rzy pod le ga -

j¹ kon tro li in stan cyj nej. Wska za ne by ³o by ró w nie¿ – co pod no si my w na -

szym op ra co wa niu, nie bê dê wiêc o tym mó wi³ – roz sze rze nie kom pe ten cji

re fe ren da rza. Myœ lê, ¿e w po ³¹ cze niu z in sty tu cj¹ sê dzie go gro dz kie go zna -

cz nie u³at wi ³o by to i przy spie szy ³o pro ce du rê, zw³a sz cza na eta pie spraw

roz strzy ga nych przez s¹ dy gro dz kie czy re jo no we. Wy da je siê je dnak, ¿e

prze ka za nie spra wo wa nia wy mia ru spra wied li wo œci w dro b nych spra wach

na le ¿¹ cych do w³a œci wo œci s¹ dów gro dz kich nie za wis ³ym i po wo ³y wa nym

do ¿y wot nio sê dziom wy wo dz¹ cym siê z kad ry re fe ren dar skiej jest po mys -

³em za s³u gu j¹ cym na ap ro ba tê.

Trze ba wy raŸ nie po wie dzieæ, ¿e szczy tem ma rzeñ do sko na ³e go ad wo -

ka ta czy rad cy pra w ne go na pe w no nie bê dzie orze ka nie w spra wach na

przy k³ad o wy kro cze nia dro go we. Na le ¿y po ¿eg naæ siê z teo ria mi o za wo -

dzie sê dzie go ja ko szczy cie pra wni czej ka rie ry do pó ki zna cz nie nie wzros n¹ 

wy na gro dze nia sê dziów. Na szym zda niem, œro do wis ko ad wo ka tów nie bê -

dzie po wa¿ nie trak to waæ tych pro po zy cji. One bê d¹ pe w nym ideal nym mo -

de lem, któ ry byæ mo ¿e w sfe rze pra w nej bê dzie fun kcjo no wa³, nie bê dzie

na to miast mia³ prze ³o ¿e nia na re a lia, tak jak to jest obe c nie. Na le ¿y ra czej

pra co waæ nad ta ki mi roz wi¹ za nia mi, któ re, ot wie ra j¹c do stêp do za wo dów

zwi¹ za nych z wy mia rem spra wied li wo œci, za pe wni¹ wy so ki po ziom me ry -

141



to ry cz ny. Uwieñ cze niem ta kiej ka rie ry, tych trzech szczeb li, by ³o by sta no -

wis ko sê dzie go.

Sze rzej od nio sê siê te raz do kon cep cji urzê du sê dzie go ja ko uko ro no -

wa nia ka rie ry pra wni czej. Pro po no wa na przed chwi l¹ œcie¿ ka ka rie ry pra -

wni czej do ty czy de fa cto tej gru py za wo dów, któ re s¹ zwi¹ za ne œciœ le

z orze ka niem czy przy go to wa niem do za wo du sê dzie go. Oczy wi œcie, wdra -

¿a ny mo del ap li ka cji po le ga j¹ cy na cen tral nym szko le niu, na wzór roz -

wi¹ zañ za cho dnio eu ro pej skich, jest w³a œci w¹ dro g¹, o czym œwiad czy

bar dzo wie le kry ty cz nych uwag do ty cz¹ cych obe c ne go mo de lu szko le nia.

Od no sz¹ siê one przede wszy s t kim do za sad na bo ru, któ re da j¹ mo¿ li woœæ

du ¿ej swo bo dy in ter pre ta cji pod czas spraw dza nia wie dzy kan dy da ta, co ro -

dzi czê sto mniej lub bar dziej uza sa dnio ne po de jrze nia o stron ni czoœæ.

Ró w nie¿ fun kcjo no wa nie ap li ka cji po za e ta to wych na le ¿y oce niæ ze

wszech miar kry ty cz nie. Uwa ¿a my je za mar no wa nie po ten cja ³u m³o dych

pro fe sjo na li stów. We d³ug obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów ukoñ cze nie trud nej

ap li ka cji s¹ dowej czy pro ku ra tor skiej nie da je up ra wnie nia do wy ko ny wa nia 

¿a dne go z ryn ko wych za wo dów pra wni czych, mi mo po nad oœ mio let nie go

przy go to wa nia pra wni cze go. Po ku si³ bym siê o stwier dze nie, ¿e przed sta -

wio na po wy ¿ ej pro po zy cja sta no wi mo del za wo du sê dzie go ja ko ko ro ny za -

wo dów pra wni czych we wn¹trz s¹ du.

Zdo by wa nie ko lej nych szczeb li wie dzy i ka rie ry po przez prak ty cz n¹

dro gê na u ki orze ka nia, uko ro no wa nie ka rie ry pra wni czej fun kcj¹ sê dzie go

po prze dzo ne wie lo let ni¹ prak ty k¹ w za wo dach nie zwi¹ za nych œciœ le z orze -

ka niem, lecz wy stê po wa niem w imie niu stron, nie sie ze so b¹ pe w ne za gro -

¿e nia. S¹ one zwi¹ za ne za ró wno z po ten cjal nym prze nie sie niem pe w nych

na wy ków, men tal no œci z po prze d nio wy ko ny wa ne go za wo du, jak te¿ z ja -

ko œci¹. Nie bê dê po wta rza³ ar gu men tu, któ ry wie lo kro t nie by³ tu taj przy ta -

cza ny, do ty cz¹ ce go za sad wy na gra dza nia czy fi nan so wa nia. W tej kwe stii

przy chy la my siê do pañ stwa ar gu men tów.

Oczy wi œcie, mo¿ na roz wa ¿yæ ró w nie¿ mo del, w któ rym urz¹d sê dzie -

go bê dzie sta no wi³ uko ro no wa nie ka rie ry pra wni czej. Pod sta wo wym ar gu -

men tem zwo len ni ków te go roz wi¹ za nia jest ko nie cz noœæ dys po no wa nia

przez sê dzie go od po wie d nim za kre sem wie dzy i ba ga ¿em do œwiad czeñ,

któ re mo¿ na zdo byæ, wy ko nu j¹c przez wie le lat in ne za wo dy pra wni cze. Ta -

kie roz wi¹ za nie mia ³o by gwa ran to waæ, ¿e wy miar spra wied li wo œci bê dzie

fun kcjo no wa³ spra w nie, a sê dzio wie bê d¹ siê cie szy li na le ¿y tym pre sti ¿em

spo ³e cz nym. Do pro wa dze nie do ta kiej re for my wy mia ru spra wied li wo œci,

aby za wód sê dzie go by³ uko ro no wa niem wszy s t kich za wo dów pra wni -

czych, wy ma ga ³o by cza su, mu sia ³o by na stê po waæ stop nio wo, choæ by
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z uwa gi na fakt, i¿ obe c nie ma my bar dzo wie lu m³o dych sê dziów, ase so rów

oraz oso by, któ re od by wa j¹ lub ukoñ czy ³y ap li ka cjê s¹ do w¹. W zwi¹z ku

z tym dro g¹ do jœcia do ta kie go roz wi¹ za nia mog ³y by byæ ewen tual nie na -

stê pu j¹ ce pro po zy cje: stop nio wa re zyg na cja z prze pro wa dza nia ap li ka cji 

s¹ dowej po za koñ cze niu stu diów, wpro wa dze nie dla sê dziów s¹ dów

okrê go wych i ape la cyj nych cen zu su wie ku i prak ty ki za wo do wej, z cza -

sem wpro wa dze nie ta kie go cen zu su ró w nie¿ dla sê dziów s¹ dów re jo no -

wych, zwiê k sze nie kom pe ten cji sê dziów gro dz kich, po de fi ni ty wnym

zre zyg no wa niu z ap li ka cji s¹ do wej wpro wa dze nie na przy k³ad pó³ ro cz -

nych szko leñ dla przy sz³ych sê dziów, za gwa ran to wa nie na le ¿y te go sta tu -

su za rob ko we go oraz wpro wa dze nie za sa dy, o któ rej mó wi ³a pa ni sê dzia

Ma ria Te re sa Ro mer ze Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA, do ty -

cz¹ cej prze cho dze nia w stan spo czyn ku. Rze czy wi œcie mog ³a by siê po ja -

wiæ ta ka po ku sa przy uko ro no wa niu ka rie ry pra wni czej, mog ³y by byæ tym 

za in te re so wa ne zw³a sz cza oso by wy ko nu j¹ ce za wód ad wo ka ta czy rad cy 

pra w ne go, któ re chcia ³y by w póŸ niej szym wie ku mieæ za pe wnio n¹ sta bil -

noœæ i pe wien sta tus.

Bio r¹c pod uwa gê przed sta wio n¹ ar gu men ta cjê, mo¿ li we roz wi¹ za nia

Sto wa rzy sze nie Fair Play stoi na sta no wis ku, ¿e w³a œci wym mo de lem

kszta³ ce nia i po wo ³y wa nia osób spra wu j¹ cych wy miar spra wied li wo œci, tak

aby z je d nej stro ny – za gwa ran to waæ wy so ki po ziom kad ry wy mia ru spra -

wied li wo œci, a z dru giej stro ny – spra w ne orze ka nie przez s¹ dy, jest przed sta -

wio na kon cep cja urzê du sê dzie go ja ko uko ro no wa nia ka rie ry pra wni czej,

ale we wn¹trz s¹ du. Do brym roz wi¹ za niem prze jœcio wym jest na by wa nie

up ra wnieñ sê dzie go bez po œre dnio po od by ciu ap li ka cji, oczy wi œcie zgo d nie 

z za sa da mi okreœ lo ny mi w pier wszej czê œci wy st¹ pie nia i wy raŸ nie spre cy -

zo wa n¹ œcie¿ k¹ ka rie ry sê dzie go, opar t¹ na ja s nych i prze jrzy stych kry te -

riach. Myœ lê, ¿e to jest ró w nie¿ pro blem, któ ry do ty czy obe c ne go

fun kcjo no wa nia tej czê œci wy mia ru spra wied li wo œci.

Na re a li za cjê kon cep cji po le ga j¹ cej na tym, aby urz¹d sê dzie go by³

uko ro no wa niem ka rie ry pra wni czej w od nie sie niu do wszy s t kich za wo dów

pra wni czych, w na szej oce nie jest zde cy do wa nie za wczeœ nie. Z je d nej stro -

ny, ma my sto sun ko wo du ¿¹, w po ró w na niu z in ny mi kra ja mi Unii Eu ro pej -

skiej, li cz bê sê dziów, zna cz n¹ gru pê ase so rów, je sz cze li cz niej sz¹ gru pê

osób, któ re ukoñ czy ³y ap li ka cjê s¹ dow¹, czy li oso by prak ty ku j¹ ce lub przy -

go to wa ne stri cte do za wo du sê dzie go. Z dru giej stro ny, ma my wy ma ga j¹ ce

grun to wnej re for my in ne pro fe sje pra wni cze. Na szym zda niem, bez zde cy -

do wa ne go i trwa ³e go zwiê k sze nia li cz by ad wo ka tów, rad ców pra w nych, no -

ta riu szy, bez ryn ko wych za sad kon ku ren cji, z uw zglê dnie niem pe w nej
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od rêb no œci tych ¿e pro fe sji, bez wzro stu za u fa nia spo ³e cz ne go obe c nie ta ka

zmia na mog ³a by je dy nie za szko dziæ wy mia ro wi spra wied li wo œci.

Pan Jan £o ziñ ski, wi ce prze wo dni cz¹ cy Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w -

nych, po ru szy³ ró w nie¿ wa¿ n¹ kwe stiê do ty cz¹ c¹ re for my za wo dów pra wni -

czych. Myœ lê, ¿e mie œci siê ona w ra mach dzi siej szej dys ku sji, po nie wa¿

roz mo wa o ko ro nie za wo dów pra wni czych nie mo ¿e siê ob yæ bez wska za -

nia, kto do tej ko ro ny mo ¿e aspi ro waæ, ja ka obe c nie jest sy tua cja w tej gru pie 

za wo do wej. Po pie ra my zna ko mi ty pro jekt Hel siñ skiej Fun da cji Praw Cz³o -

wie ka, a tak ¿e sta no wis ko Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych w spra wie po -

³¹ cze nia za wo dów ad wo ka ta i rad cy pra w ne go.

Kie dy mó wi siê o do pu sz czal no œci prze p³y wu osób miê dzy za wo da mi

pra wni czy mi, za ³o ¿e niem jest mo¿ li woœæ swo bo dne go prze cho dze nia miê -

dzy ty mi za wo da mi, ale na szym zda niem mu si obo wi¹ zy waæ za sa da, ¿e ta

swo bo da obe jmu je za wo dy ryn ko we – to jest za wód ad wo ka ta, rad cy pra w -

ne go czy no ta riu sza – z za pe wnie niem mo¿ li wo œci wy ko ny wa nia tych ¿e za -

wo dów przez oso by, któ re ukoñ czy ³y ap li ka cjê s¹ dow¹ i pro ku ra tor sk¹ nie

ty le ze wzglê du na pro po no wa ne zmia ny, ile na pe wien stan fak ty cz ny, któ ry 

ma my obe c nie, bê d¹ cy efek tem chy ba te go, ¿e do tej po ry bra ku je spój nej

stra te gii, je ¿e li cho dzi o ap li kan tów s¹ dowych. Pod sta w¹ tej te zy jest grun to -

wne przy go to wa nie pra wni ków w okre sie stu diów i od by wa nych ap li ka cji,

któ re co pra w da ró¿ ni¹ siê od sie bie, ale za kres szko le nia jest sto sun ko wo

zbli ¿o ny (mo ¿e z wy ³¹ cze niem za wo du no ta riu sza) i opie ra siê na prak ty cz -

nym sto so wa niu pra wa w s¹ dzie, w pro ku ra tu rze, a ap li kan tom ad wo kac kim

i rad cow skim umo¿ li wia tak ¿e wy stê po wa nie przed s¹ da mi i or ga na mi ad -

mi ni stra cji. Po nad to w przy pad ku wy ko ny wa nia za wo dów pra wni czych de

fa cto na stê pu je spe cja li za cja, na przy k³ad w za kre sie pra wa kar ne go, ad mi -

ni stra cyj ne go, cy wil ne go. Jest ona po pro stu re ak cj¹ na za po trze bo wa nie

ryn ku, zw³a sz cza je ¿e li cho dzi o za wód rad cy pra w ne go.

Po mi ja j¹c fakt, i¿ swo bo dny prze p³yw osób miê dzy za wo da mi pra wni -

czy mi po wi nien byæ czymœ oczy wi stym, ta kie roz wi¹ za nie ma te¿ kon kret ne

za le ty. Pod no si ja koœæ œwiad czo nych us ³ug, œro do wis ka pra wni cze prze sta j¹

byæ bo wiem her me ty cz ne, co po wo du je zwiê k sze nie kon ku ren cji. W przy -

pad ku wiê k sze go za po trze bo wa nia na us ³u gi je d ne go z tych za wo dów mo¿ -

li we jest swo bo dne prze jœcie do nie go, co da je gwa ran cjê swo bo dy

kszta³ to wa nia po py tu i po da ¿y na us ³u gi pra wni cze, a wiêc umo¿ li wia ob ni -

¿a nie ich cen. Nad miar osób koñ cz¹ cych je d n¹ z ap li ka cji, w przy pad ku gdy 

nie znaj d¹ one za trud nie nia w swoim za wo dzie – w szcze gól no œci mo ¿e to

do ty czyæ i do ty czy po za e ta to wych ap li kan tów s¹ do wych i pro ku ra tor skich

– znaj dzie za trud nie nie w po zo sta ³ych za wo dach pra wni czych. W in nym
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przy pad ku, mi mo od by cia trzy let niej ap li ka cji i zdo by cia du ¿ej wie dzy prak -

ty cz nej i teo re ty cz nej, oso by nie bê d¹ mog ³y zna leŸæ za trud nie nia od po wia -

da j¹ ce go ich wie dzy. A trze ba pa miê taæ, ¿e oso ba blis ko trzy dzie sto let nia,

nie ja ko star tu j¹ ca na ryn ku pra cy, mo ¿e mieæ zna cz ne pro ble my z roz po czê -

ciem in nej ka rie ry za wo do wej. Dla te go ra czej spo jrza³ bym na ten pro blem

nie w ten spo sób, ¿e przy okaz ji pro po zy cji Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa ob -

ni ¿e nia cen zu su wie ku do dwu dzie stu sied miu lat chce my ten pro blem

zneu tra li zo waæ. Trze ba na to spo jrzeæ z pun ktu wi dze nia oso by, któ ra koñ -

czy stu dia i chce wy braæ œcie¿ kê swo jej ka rie ry pra wni czej. Obe c nie czu je

siê ona bar dzo nie pe w nie, po nie wa¿, je œ li na wet do sta nie siê na ap li ka cjê

s¹ dow¹, ale nie otrzy ma eta tu, prak ty cz nie w wie ku trzy dzie stu lat roz po cz -

nie do pie ro swo je ¿y cie za wo do we i to z po zio mu nie wie le lep sze go ni¿

oso ba, któ ra do pie ro ukoñ czy ³a stu dia.

Swo bo dne prze cho dze nie miê dzy za wo da mi pra wni czy mi mo ¿e nieœæ 

te¿ pe w ne za gro ¿e nia. Przy obe c nym sta nie pra w nym, w sy tua cji nie zag wa -

ran to wa nia sê dziom i pro ku ra to rom na le ¿y te go sta tu su ma te rial ne go i od po -

wie d nich wa run ków pra cy, bê d¹ oni od cho dzi li do in nych za wo dów

pra wni czych.

Pod su mo wu j¹c swo je wy st¹ pie nie, chcia³ bym w imie niu sto wa rzy sze -

nia po dziê ko waæ za za pro sze nie do dys ku sji w tak zna ko mi tym miej scu. Je s -

tem prze ko na ny, ¿e po mys ³y wie lu œro do wisk przy czy ni¹ siê do

prze pro wa dze nia tak d³u go ocze ki wa nej re for my wy mia ru spra wied li wo œci

w od nie sie niu nie tyl ko do pa l¹ ce go pro ble mu, ja kim jest kwe stia ase so rów,

lecz tak ¿e do szer sze go pro ble mu, ja kim jest kwe stia ja ko œci i mo de lu kadr

fun kcjo nu j¹ cych we wn¹trz wy mia ru spra wied li wo œci, a tak ¿e za jmu j¹ cych

siê re pre zen ta cj¹ stron. Bar dzo dziê ku jê.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo.

Pro szê o za bra nie g³o su pan Grze go rza Kar cza, przed sta wi cie la Ogól -

no pol skie go Sto wa rzy sze nia Re fe ren da rzy S¹ do wych.
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Grze gorz Karcz
Przed sta wi ciel Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia 

Re fe ren da rzy S¹ do wych

Wi tam Pañ stwa ser de cz nie.

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Wy so ka Ko mi sjo! Sza no wni Pañ stwo!

Bar dzo dziê ku jê w imie niu sto wa rzy sze nia za za pro sze nie. To za szczyt 

i przy jem noœæ wy stê po waæ w Se na cie.

Pro szê pañ stwa, wy st¹ pie nie kon cen tru jê na dwóch kwe stiach, któ re

uwa ¿am za klu czo we dla re fe ren da rzy, a tak ¿e, jak mi siê wy da je, dla

kszta³ tu wy mia ru spra wied li wo œci. Mia no wi cie cho dzi mi o pro po zy cje do -

ty cz¹ ce ap li ka cji s¹ do wej i œcie¿ ki ka rie ry za wo do wej pra wni ków s¹ do wych 

oraz przed sta wie nie pe w ne go, dosyæ cha rak te ry sty cz ne go po mys ³u re fe ren -

da rzy, ja kim jest kon cep cja tak zwa ne go przed s¹ du re fe ren dar skie go.

Chcia³ bym za cz¹æ od te go, ¿e nie w¹t pli wie wszys cy zga dza my siê co

do te go, i¿ orze cze nie Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go wy mu sza po trze bê prze -

pro wa dze nia re for my sy s te mo wej. W na szej oce nie, ta re for ma sy s te mo wa nie 

mo ¿e byæ je dnak roz pa try wa na bez od nie sieñ do kon kret nych mo de li or ga -

nów, któ re ewen tual nie ma j¹ fun kcjo no waæ. Po za tym, wy da je nam siê, ¿e ka -

¿ de roz wi¹ za nie sy s te mo we wy ma ga ewo lu cyj ne go wpro wa dza nia. Pun ktem

wy jœcia dla pro po no wa nej przez nas me to dy ki by ³o za sta no wie nie siê nad

zde fi nio wa niem po zy cji i po strze ga nia sê dzie go, bo to jest ele ment klu czo wy.

Po wia da siê, ¿e sê dzia to za wód, mó wi siê te¿ o s³u¿ bie sê dziow skiej. Wy da je

mi siê, ¿e to nie do koñ ca od da je is to tê by cia sê dzi¹. To zna czy, je ¿e li cho dzi

o po strze ga nie sê dzie go w ro zu mie niu s³u¿ by sê dziow skiej, to ta kie te zy by ³y

za sa dne w dwu dzie sto le ciu miê dzy wo jen nym, ta ki mo del uk szta³ to wa³ siê

w la tach trzy dzie stych, póŸ niej zo sta³ prze nie sio ny do sy s te mu pra wa Pol skiej

Rze czy po spo li tej Lu do wej. Wy da je mi siê je dnak, ¿e po strze ga nie sê dzie go

zmie ni ³o siê od mo men tu uchwa le nia ak tu al nej kon sty tu cji. Z art. 178 nie

mo¿ na wy wo dziæ, i¿ sê dzia pe³ ni s³u¿ bê. Nie mo¿ na te¿ po strze gaæ sê dzie go

ja ko za wo du. Oko li cz noœæ, ¿e prze pi sy kon sty tu cji mó wi¹ o wy na gro dze niu,

jest kwe sti¹ zu pe³ nie dru go rzê dn¹. Wy da je mi siê, ¿e w po strze ga niu ro li sê -

dzie go is tot ne jest to, co wy bi ja siê na pier wszy plan, a mia no wi cie spra wo wa -

nie urzê du. To spra wo wa nie urzê du jest bar dzo cha rak te ry sty cz ne, bo is t nie je

tu ho nor po wie rze nia, jak ja to na zy wam. Dys po nent wszel kiej w³a dzy, ró w -

nie¿ w³a dzy s¹ do wni czej, ja kim jest Na ród, po przez pre zy den ta ob dzie la

ho no rem no mi no wa ne go. Ten no mi no wa ny ma dzia ³aæ w imie niu spo ³e czeñ -

stwa. Ho nor po wie rze nia jest do syæ is tot ny, bo z nie go wy p³y wa mo¿ li woœæ

kreo wa nia rze czy wi sto œci spo ³e cz nej, a ta nie jest im ma nen tn¹ ce ch¹ ja kie go -
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kol wiek za wo du. Za ra zem, je s tem o tym g³ê bo ko prze ko na ny, sta no wi uza sa -

dnie nie dla wy so kich aspi ra cji tej gru py do stoj ni ków pañ stwo wych. Bo ten

urz¹d na le ¿y po strze gaæ w ka te go rii dyg ni tar stwa, ta kie go dyg ni tar stwa, ja -

kim jest man dat se na to ra i po s³a.

Wy cho dz¹c z te go za ³o ¿e nia, wy da je nam siê, ¿e sko ro eli tar noœæ kad -

ry sê dziow skiej nie bu dzi za strze ¿eñ, to pro ble mem jest tyl ko to, jak po win -

na wy gl¹ daæ œcie¿ ka ka rie ry i do tar cie do te go sta no wis ka. W na szej oce nie

ta eli tar noœæ kadr sê dziow skich po win na byæ osi¹ ga na po przez ega li ta ryzm

przy na bo rze kan dy da tów na ap li ka cjê. Ra czej pa trzy my scep ty cz nie na

wszel kie pró by ogra ni cza nia, re duk cji osób przy jmo wa nych na ap li ka cje.

Szcze rze mó wi¹c, w³a œci wie do dzi siaj od no si ³em wra ¿e nie, ¿e to jest g³ó -

wny za mys³ Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci. Oka za ³o siê, ¿e je dnak nie do

koñ ca do b rze to od czy ty wa liœ my.

Pro szê pañ stwa, eli tar noœæ osi¹g niê ta po przez zna cz¹ c¹ re duk cjê li cz -

by osób przy jmo wa nych na ap li ka cjê nie spe³ ni po k³a da nych w niej na dziei

po pro stu dla te go, ¿e wbrew de kla ra cjom ta ki na bór nie jest na sta wio ny na

rze czy wi ste wy ³o nie nie od po wie d nich kan dy da tów do ob jê cia urzê du sê -

dzie go, lecz na pre se lek cjê. Po mi ja j¹c w tym miej scu kwe stie zwi¹ za ne ze

spo ³e cz nym od bie ra niem ta kiej re duk cji ja ko swoi stej her me ty za cji œro do -

wis ka, wy pa da zwró ciæ uwa gê ró w nie¿ na to, co jest o wie le is tot niej sze.

Mia no wi cie t¹ dro g¹ s¹ do wy wy miar spra wied li wo œci w spo sób naj zu pe³ niej 

nie zro zu mia ³y mo ¿e od ci¹æ so bie sze ro ki do p³yw kadr, w sy tua cji gdy ze

wzglê du na is tot ne zwiê k sze nie za dañ s¹ dów jest po trzeb na jak naj wiê k sza

li cz ba wy so ko wy kwa li fi ko wa nych pra wni ków. Po do b nie rzecz siê ma z ak -

cen to wa nym tu za ³o ¿e niem kon ku ren cyj no œci. We d³ug nas ten ak cent po wi -

nien byæ prze su niê ty z eta pu szko le nia na etap oce ny osób ju¿

eg za mi no wa nych. Z do œwiad cze nia ¿y cio we go wy ni ka bo wiem, ¿e nie ko -

nie cz nie umie jêt noœæ ³at we go przy swa ja nia wie dzy, skut ku j¹ ca do bry mi czy 

wrêcz bar dzo do bry mi wy ni ka mi w na u ce, po kry wa siê z umie jêt no œci¹ dys -

kur sy wne go ro zu mo wa nia. Na do br¹ spra wê to siê oka zu je do pie ro w nor -

mal nej pra cy, gdy na tle roz wa ¿a nych rze czy wi stych sta nów fak ty cz nych

po ja wia j¹ siê do nios ³e dla roz strzyg niê cia py ta nia, na któ re na le ¿y po szu ki -

waæ od po wie dzi.

Sto wa rzy sze nie zwra ca uwa gê, ¿e w przy pad ku pra wni ków s¹ do wych

na le ¿a ³o by za cho waæ ko lej noœæ w prze cho dze niu ze sta no wis ka na sta no -

wis ko w sze ro ko ro zu mia nym ustro ju or ga nów ochro ny pra w nej, któ rych

kwint e sen cj¹ jest wy miar spra wied li wo œci. W na szej oce nie po cz¹t kiem ka -

rie ry m³o de go pra wni ka s¹ do we go, ale po ap li ka cji, po wi nien byæ za wsze

etat asy sten ta sê dzie go. Jest to po ¿¹ da ne z trzech za sa dni czych po wo dów.
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Po pier wsze, po zwa la od czuæ m³o de mu cz³o wie ko wi na wa³ pra cy i od po -

wie dzial no œci sê dzie go. Po dru gie, umo¿ li wia sa mo kszta³ ce nie pod okiem

do œwiad czo ne go prak ty ka, a dla te go osta t nie go jest za po wie dzi¹ rze czy wi -

stej po mo cy. Po eg za mi nie m³o dy adept Te mi dy po sia da bo wiem na praw dê

roz leg ³¹ wie dzê ze wszy s t kich dzie dzin pra wa. Po trze cie, sta no wi to naj bar -

dziej na tu ral ny spraw dzian dla wy ka za nia nie ska zi tel no œci cha rak te ru, ma -

j¹ cej ce cho waæ sê dziów i re fe ren da rzy s¹ do wych. Ko lej nym eta pem

roz wo ju za wo do we go pra wni ka s¹ do we go po win no byæ sta no wis ko re fe -

ren da rza s¹ do we go. Aby okres pia sto wa nia te go urzê du spe³ ni³ po k³a da ne

w nim na dzie je, po trzeb na jest je dnak zmia na po strze ga nia fun kcji re fe ren -

da rza s¹ do we go z urzê dni ka spe³ nia j¹ ce go za da nia po moc ni cze w kie run ku

urzê du od po wie dzial ne go za re a li za cjê za dañ z za kre su ochro ny pra w nej.

W tym miej scu chcia³ bym siê za trzy maæ i roz wi n¹æ nie co ten w¹ tek.

Dla cze go na le ¿y za cho waæ ko lej noœæ w prze cho dze niu ze sta no wis ka asy -

sten ta sê dzie go na sta no wis ko re fe ren da rza, a nie two rzyæ al ter na ty wê dla tych 

sta no wisk, jak siê nie raz pro po nu je? Po pier wsze, z trzech ju¿ wy mie nio nych

wcze œ niej po wo dów. Po dru gie, ta ki mo del wpro wa dza upo rz¹d ko wa nie. Po

trze cie, po trze bê za cho wa nia ko lej no œci za jmo wa nych sta no wisk opie ram te¿ 

na swoim w³a s nym do œwiad cze niu i po czy nio nych ob ser wa cjach.

Ty tu ³em dy gre sji – no lens vo lens pañ stwo w tej chwi li o tym dys ku tu je -

cie – chcia³ bym po wie dzieæ, ¿e mia ³em okaz jê od czuæ to na w³a s nej skó rze.

Je s tem ta k¹ for po czt¹, per so ni fi ka cj¹ for po czty za po wia da nych zmian. Pra -

co wa ³em ja ko asy stent sê dzie go, je s tem re fe ren da rzem, wcze œ niej przez pe -

wien czas orze ka ³em w ko le gium od wo ³aw czym. Je ¿e li cho dzi o sta no wis ko

asy sten ta sê dzie go, to jest to do bre sta no wis ko. Ono two rzy na praw dê do bry

kli mat, do br¹ at mo sfe rê dla od wa¿ niej szych prze myœ leñ in te lek tual nych.

Pro jekt orze cze nia jest bo wiem we ry fi ko wa ny przez do œwiad czo ne go sê -

dzie go. Dla m³o de go adep ta Te mi dy to da je du ¿e po czu cie kom for tu. Po za

tym, co jest is tot ne – pa ni sê dzia Ma ria Te re sa Ro mer by ³a up rzej ma to za ak -

cen to waæ – ta we ry fi ka cja w spo sób na tu ral ny prze ciw sta wia siê kszta³ to -

wa niu i utrwa la niu u m³o de go adep ta pe w ne go ro dza ju po staw za cho waw -

czych. Asy stent nie jest roz li cza ny ze sta bil no œci orze cz ni ctwa, ge ne ral nie

jest mu ob ca oba wa o to, jak zo sta n¹ ode brane je go roz strzyg niê cia. Œmiem

te¿ za ry zy ko waæ stwier dze nie, ¿e dla sê dzie go, któ re mu asy stent zo sta³ przy -

dzie lo ny do po mo cy, jest on u¿y te cz ny. Je ¿e li bo wiem na wet sê dzia nie zgo -

dzi siê z pro jek tem asy sten ta, po wo ³a n¹ przez nie go ar gu men ta cj¹, to

war to œci¹ is tot n¹ jest to, ¿e si ³¹ rze czy bê dzie mia³ szer sz¹ per spek ty wê, gdy

spo jrzy na pro blem. To mo ¿e spro wo ko waæ go do g³êb szych prze myœ leñ

i po zwo liæ na braæ wiê k sze go prze œwiad cze nia o w³a s nych ra cjach, po zwo li
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mu ró w nie¿ od na leŸæ kontr ar gu men ty, któ rych byæ mo ¿e w in nym wy pad ku

nie bra³ by pod uwa gê.

Man ka men tem sta no wis ka asy sten ckie go jest je dnak to, ¿e w wy star -

cza j¹ cy spo sób nie uz mys ³a wia od po wie dzial no œci spo czy wa j¹ cej na de cy -

den cie. Si ³¹ rze czy od po wie dzial noœæ bie rze na sie bie sê dzia. Dla te go

uwa ¿am, ¿e asy sten to wi jest po trzeb ne prze jœcie na sa mo dziel ne sta no wis ko 

re fe ren dar skie. Dla cze go nie sê dziow skie? Z pro stej przy czy ny – dla miar ko -

wa nia za kre su przy da ne go im pe rium. Jest coœ w po wie dze niu: Ro ma lo cu ta

cau sa so lu ta. Tak mo ¿e po wie dzieæ m³o dy sê dzia. Ta ka po ten cja w spo sób

na tu ral ny mo ¿e oszo ³o miæ dwudziestosiedmio- czy dwu dzie sto oœ mio lat ka.

Nie twier dzê, ¿e tak jest w ka ¿ dym przy pad ku, ale jest to re al ne za gro ¿e nie.

Po za tym dwudziestosiedmio-, dwu dzie sto oœ mio lat ko wi brak jest nie zbê d -

ne go do œwiad cze nia ¿y cio we go i za wo do we go oraz zna jo mo œci re a liów,

na wet je œ li ma naj lep sze in ten cje. Nie chcia³ bym zo staæ Ÿle zro zu mia ny

– z pe w no œci¹ po eg za mi nie sê dziow skim m³o dy sê dzia za wsze mó wi tyl ko

to, co wie. Po ja wia siê je dnak py ta nie – wy da je mi siê, ¿e na le ¿y je za daæ

– czy za wsze wie, co mó wi. A to od no si siê do is to ty wy mia ru spra wied li wo œci.

Dla cze go przy re for mo wa niu sy s te mu po wo ³y wa nia osób spra wu -

j¹ cych w³a dzê s¹ do wni cz¹ na le ¿y op rzeæ siê na kor pu sie re fe ren dar skim?

Przy czyn jest kil ka. Naj wa¿ niej sza jest ta ka – i myœ lê, ¿e mo¿ na za ry zy ko -

waæ ta kie twier dze nie – i¿ re fe ren da rze ju¿ obe c nie ma j¹ ce chy s¹ dów

w zna cze niu, ja kie na da je te mu po jê ciu Eu ro pej ski Try bu na³ Spra wied li wo -

œci. Wy ko nu j¹ fun kcje orze cz ni cze, dzia ³a j¹ na pod sta wie usta wy, fun kcjo -

nu j¹ w spo sób sta ³y, ich orze cz ni ctwo jest obo wi¹z ko we, orze ka j¹ na

pod sta wie pra wa, a nie za sad s³u szno œci, s¹ nie za le¿ ni w orze ka niu. Po ja wia

siê je d no py ta nie, czy roz strzy ga j¹ spo ry. Mo¿ na by od po wie dzieæ, ¿e nie.

Kwe stia jest tyl ko te go ro dza ju: Eu ro pej ski Try bu na³ Spra wied li wo œci po jê ciu 

spo ru na da je tak au to no mi cz ne zna cze nie, jak po jê ciu s¹ du. Nie prze s¹ dza -

j¹c wiêc ni cze go, na le ¿a ³o by siê je dnak nad tym za sta no wiæ.

W moim prze œwiad cze niu opar cie siê na kor pu sie re fe ren dar skim nie

bê dzie te¿ pro wa dziæ do po wa¿ niej szych per tur ba cji i dy le ma tów kon sty tu -

cyj nych. Nie de pre cjo nu jê i nie pod wa ¿am s³u szno œci kon cep cji sê dzie go

gro dz kie go, chcia³ bym tyl ko wy ra ziæ swo je oba wy. Przy znam siê bo wiem,

¿e nie do koñ ca jest dla mnie zro zu mia ³a ar gu men ta cja œro do wis ka sê dziow -

skie go, al bo ja j¹ Ÿle od czy tu jê. Cho dzi mi tu taj o sta no wis ko Sto wa rzy sze nia 

Sê dziów Pol skich IU STI TIA, wy ra ¿o ne w te zach za war tych w ma te ria ³ach,

z któ ry mi mia ³em okaz jê siê za poz naæ. Jest tam prze pro wa dzo ny wy wód, ¿e

s¹d gro dz ki z orze ka j¹ cym w nim sê dzi¹ gro dz kim móg³ by byæ or ga nem

s¹ do wym w ra mach wy mia ru spra wied li wo œci, któ ry nie mia³ by cha rak te ru
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s¹ du w zna cze niu kon sty tu cyj nym. Je dno czeœ nie pa ni sê dzia Ma ria Te re sa

Ro mer na pi sa ³a, ¿e kon cep cja po wo ³a nia s¹ dów gro dz kich nie na ru sza

art. 175 kon sty tu cji, któ ry „nie ogra ni cza po jê cia s¹ dów po wsze chnych je dy -

nie do s¹ dów re jo no wych, s¹ dów okrê go wych i s¹ dów ape la cyj nych”. Z ca -

³ym sza cun kiem, wy da je mi siê, ¿e ta ka ar gu men ta cja jest tro chê

we wnê trz nie sprze cz na. Bo czy na praw dê ma to oz na czaæ, ¿e sê dzia kon sty -

tu cyj ny ma orze kaæ w s¹ dzie nie kon sty tu cyj nym? Ja te go nie ro zu miem, ale

byæ mo ¿e przy czy na le ¿y w moich mo¿ li wo œciach in te lek tual nych. Po za

tym py tam, po co two rzyæ tak kar ko ³om ne kon struk cje, sko ro kor pus re fe ren -

dar ski na da je siê do wy ko rzy sta nia od ra zu. Po wta rzam to, co za syg na li zo -

wa ³em wcze œ niej – wie le wska zu je na to, ¿e re fe ren da rze ju¿ te raz ma j¹

ce chy sê dziów w ro zu mie niu Eu ro pej skie go Try bu na ³u Spra wied li wo œci. To

jest s¹d, ale nie s¹d kon sty tu cyj ny. Ja tê pro ce du rê na zwa ³em przed s¹ dem re -

fe ren dar skim, ale kwe stia no men kla tu ry jest mi zu pe³ nie obo jêt na. Tak wiêc,

czy nie by ³o by le piej, ¿e by fun kcjo no wa³ re fe ren darz, z któ rym nie bê dzie

k³o po tów, je œ li cho dzi o zde fi nio wa nie je go po zy cji ustro jo wej? Re fe ren darz

jest nie za le¿ ny, nie aspi ru je te¿ do nie za wis ³o œci, przy orze ka niu pod le ga

bo wiem obo wi¹ zu j¹ cym po wsze chnie prze pi som pra wa. Przy da na nie za -

le¿ noœæ wy star cza mu zaœ do spraw dze nia je go bez stron no œci, bo ro zu miem, 

¿e kon cep cja s¹ du gro dz kie go ma do te go zmie rzaæ.

Je sz cze je d na dy gre sja. Bez stron noœæ, a nie nie za wis ³oœæ jest ce ch¹ wy -

ró¿ nia j¹ c¹ im ma nen tn¹ is tot n¹ dla wy mia ru spra wied li wo œci. Je ¿e li kto kol -

wiek z pañ stwa mia³ by ja kie kol wiek w¹t pli wo œci co do te go, to wy star czy

spo jrzeæ na wi ze ru nek Te mi dy, a w za sa dzie na jej opas kê.

Wska zu j¹c na ten spraw dzian bez stron no œci, chcia³ bym w tym miej scu 

przy bli ¿yæ pañ stwu op ra co wa n¹ wspól nie z ko le ga mi kon cep cjê za sad fun -

kcjo no wa nia przed s¹ du re fe ren dar skie go, bo – jak mó wiê – w na szej oce nie

to wcho dzi w za kres re for my sy s te mo wej, któ rej nie da siê zro biæ bez okreœ -

le nia mo de lu. Przed s¹d re fe ren dar ski, we d³ug na szych za ³o ¿eñ, po le ga³ by

na uza le¿ nie niu do pu sz czal no œci dro gi s¹ do wej od ob li ga to ryj ne go wy czer -

pa nia po stê po wa nia przed urzê du j¹ cym przy s¹ dzie re jo no wym re fe ren da -

rzem. Dla s¹ du za sa dni cz¹ fun kcj¹ po stê po wa nia pro wa dzo ne go w ra mach

przed s¹ du re fe ren dar skie go by ³a by fun kcja przy go to waw cza. Po le ga ³a by na

ze braniu i utrwa la niu przez re fe ren da rza ma te ria ³u do wo do we go na u¿y tek

s¹ du i przy sz³ej roz pra wy s¹ do wej oraz zre fe ro wa niu mu w uza sa dnie niu

sta nu spra wy. W swo jej is to cie przed s¹d re fe ren dar ski po wi nien sta no wiæ

kom bi na cjê ro ko wañ z udzia ³em me dia to ra oraz po stê po wa nia s¹ do we go,

oczy wi œcie po za stri cte po stê po wa niem re je stro wym, któ re rz¹ dzi siê w³a s -

ny mi pra wa mi. Pod sta wo wym ce lem przed s¹ du re fe ren dar skie go po win na

150



byæ lik wi da cja ba rie ry nie pe w no œci stron co do praw do po dob ne go wer -

dyk tu s¹ do we go, a co za tym idzie, na k³o nie nie stron do ra cjo nal nej oce -

ny swoich szans w ewen tual nym pro ce sie s¹ do wym dziê ki ot war to œci na

ra cje i ar gu men ty ad wer sa rza. Po nie wa¿ do za dañ re fe ren da rza s¹ do we -

go po win no na le ¿eæ kon tro lo wa nie pod k¹ tem zgo d no œci z pra wem, re al no -

œci oraz wy ko nal no œci pro po zy cji stron, tak wiêc w za kre sie spra wo wa ne go

urzê du pod le ga³ by tyl ko prze pi som po wsze chnie obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa.

Z te go wzglê du dla tej kon cep cji klu czo wy jest te¿ za ra zem wa ru nek pro -

fe sjo na liz mu re fe ren da rza. W wy ni ku za sto so wa nia pro ce du ry przed s¹ du 

re fe ren dar skie go stro ny po win ny so bie uœ wia do miæ re al noœæ swoich

szans w po stê po wa niu przed s¹ dem tak ¿e przez pryz mat trud no œci do wo -

do wych oraz zwi¹ za nych z ni mi ogra ni czeñ for mal nych i ko sz tów. Na le -

¿a ³o by je dnak zre zyg no waæ z wiê k szo œci ob o strzeñ zna nych w pro ce du rze

cy wil nej.

Wy da je mi siê, ¿e kon cep cja przed s¹ du re fe ren dar skie go – nie za le¿ nie

od te go, jak on siê bê dzie na zy waæ – uw zglê dnia po stu la ty zg³a sza ne przez

œro do wis ka rad ców pra w nych czy ad wo ka tów, do ty cz¹ ce up ro sz cze nia pro -

ce dur s¹ do wych. Mo¿ na mieæ w¹t pli wo œci, czy pro po zy cje, któ re s¹ zg³a -

sza ne w ra mach se nac kiej Pod ko mi sji „Przy jaz ne Pañ stwo”, ma j¹ szan se na

re a li za cjê i czy jest za sa dne wpro wa dza nie ich do pro ce dur po stê po wa nia

stri cte s¹ do we go, opar te go na w³ad czym roz strzy ga niu. We d³ug mnie, znaj -

du j¹ one pe³ ne za sto so wa nie w mo de lu, któ re go is to ta spro wa dza siê do roz -

poz na nia spra wy, na to miast wy da nie roz strzyg niê cia jest tyl ko efek tem

ubo cz nym. Przy czym roz strzyg niê cie, do cze go je sz cze bê dê na wi¹ zy wa³,

we d³ug mnie czer pie bar dzo spe cy fi cz n¹ le gi ty ma cjê do ob ro ny przed Try -

bu na ³em Kon sty tu cyj nym.

W ra mach te go przed s¹ du po win ny byæ do stêp ne na stê pu j¹ ce spo so -

by za koñ cze nia po stê po wa nia: po pier wsze, za war cie ugo dy przez stro ny

i za twier dze nie jej przez re fe ren da rza; po dru gie, umo rze nie po stê po wa -

nia; po trze cie, je œ li stro ny nie do jd¹ do po ro zu mie nia, me ry to ry cz ne za -

koñ cze nie po stê po wa nia przez re fe ren da rza – zgo d nie z up ra wnie nia mi,

któ re po wi nien mieæ – przez wy da nie orze cze nia wraz z uza sa dnie niem.

Uza sa dnie nie orze cze nia re fe ren dar skie go po win no za wie raæ do k³a dne

zre fe ro wa nie spra wy, ze szcze gól nym uw zglê dnie niem za pre zen to wa nych 

przez stro ny sta no wisk i prze pro wa dzo nych do wo dów. Orze cze nie nie

mia ³o by cha rak te ru wi¹ ¿¹ ce go, je œ li w prze pi sa nym usta wo wo ter mi nie zo -

sta ³o by za skar ¿o ne sprze ci wem. W przy pad ku z³o ¿e nia sprze ci wu do orze -

cze nia re fe ren dar skie go orze cze nie tra ci ³o by moc, a spra wa zo sta wa ³a by

pod da na ju rys dyk cji s¹ du.
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W two rze niu za ³o ¿eñ te go mo de lu na wi¹ za no do hi sto ry cz nych tra dy -

cji in sty tu cji re fe ren da rza w da w nej Pol sce, kie dy spra wê re fe ro wa no or ga -

no wi roz strzy ga j¹ ce mu, i w pe w nym sen sie te¿ do mo de lu urzê du, ja ki jest

zna ny w Niem czech, gdzie jest to po gra ni cze dzia ³al no œci sê dzie go, je œ li

cho dzi o za koñ cze nie po stê po wa nia w przy pad ku ko nie cz no œci wy da nia

orze cze nia.

Oso bi œcie za naj wa¿ niej sze uwa ¿am za sa dy pro sto ty w po stê po wa niu,

uw zglê dnia j¹ ce w³a œ nie te po stu la ty up ro sz czeñ pro ce du ral nych, zwiê k szo -

nych obo wi¹z ków in for ma cyj nych re fe ren da rza. Pra w da jest ta ka, ¿e je œ li

cho dzi o pro ce du rê cy wil n¹, to wiê k szoœæ oby wa te li, a tak ¿e pro fe sjo nal -

nych pe³ no moc ni ków, ja koœ nie do koñ ca przy jê ³a, to zna czy, nie do koñ ca

do strze ga zmo dy fi ko wa nie art. 5 ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go. Ten

prze pis fun kcjo nu je w ra mach po stê po wa nia przed s¹ da mi ad mi ni stra cyj ny -

mi ja ko art. 6 i tam do syæ do b rze siê spraw dza.

Chcia³ bym je sz cze zwró ciæ pañ stwa uwa gê na to, ¿e dla kon cep cji

przed s¹ du re fe ren dar skie go klu czo wa jest za sa da, któ r¹ ja na zy wam za sa d¹

do mnie ma nej zgo dy stron na spo sób za ³at wie nia spra wy w przy pad ku ko -

nie cz no œci wy da nia orze cze nia. Wy cho dzê z za ³o ¿e nia, ¿e brak sprze ci wu

jest prze ja wem ap ro ba ty dla spo so bu za ³at wie nia spra wy przez re fe ren da rza. 

Le gi ty ma cja orze cze nia wy ni ka wiêc bar dziej z wo li stron ani ¿e li jest prze ja -

wem w³ad cze go im pe rium. W moim od czu ciu, jest to w³a œ nie kwint e sen cja

kul tu ry dia lo gu i spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go. Wy da je mi siê, ¿e par tie,

któ re na sztan da rach ma j¹ wy pi sa n¹ ob y wa tel skoœæ i spra wied li woœæ, nie

po win ny przejœæ do po rz¹d ku nad t¹ kwe sti¹.

Od nio sê siê je sz cze do za ga dnie nia przed s¹ du. Mo¿ na mi po sta wiæ

w tym miej scu ta ki za rzut: je ¿e li ten mo del ma byæ opar ty na kom bi na cji me -

dia cji i po stê po wa nia s¹ do we go, to co, je œ li me dia cja siê nie spraw dza? Sta -

ty sty ki po ka zu j¹, ¿e nie chc¹ jej w tej chwi li ani sê dzio wie, ani stro ny. To

pra w da, pro blem je dnak w tym, dla cze go tak siê dzie je. Me dia cja w spra -

wach cy wil nych jest nie e fek ty wna, bo w moim prze ko na niu wy bra no roz -

wi¹ za nia nie a dek wat ne do pol skich re a liów. W pol skich wa run kach jest

po trzeb ny nie ty le ro dzaj me dia cji, cha rak te ry zu j¹ cej siê swo bo d¹ stron

w wy bo rze za sad, pro ce du ry oraz w kwe stii udzia ³u me dia to ra po zba wio ne -

go w³ad czych up ra wnieñ, któ re go ro la ogra ni cza siê w za sa dzie do do ra dz -

twa, ile tryb ad ju dy ka cyj ny, któ ry ce chu je to cze nie spo ru przed z gó ry

wy zna czo n¹ oso b¹ dzia ³a j¹ c¹ na pod sta wie usta lo nych re gu³, pro ce dur. Ten

tryb bo wiem naj bar dziej od po wia da pol skie mu sy s te mo wi pra w ne mu, zo -

rien to wa ne mu na re spek to wa nie norm pra w nych, w któ rym przy jmu je siê,

¿e sfor ma li zo wa nie pro ce dur ogra ni cza nad u ¿y cia, a orze ka nie na pod sta -
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wie pra wa ma te rial ne go ma za pe wniæ ró wnoœæ wo bec pra wa. Kon cep cja

przed s¹ du re fe ren dar skie go na wi¹ zu je w³a œ nie do ta kie go try bu, a w za sa -

dzie do je go hyb ryd.

Na pod sta wie w³a s ne go, choæ mo ¿e nie wiel kie go do œwiad cze nia

chcia³ bym po wie dzieæ, ¿e w mo jej oce nie pro po no wa ny mo del fun kcjo no -

wa nia przed s¹ du re fe ren dar skie go spraw dzi siê i jest do pu sz czal ny. Przy wo -

³am tu po stê po wa nie bar dzo cha rak te ry sty cz ne, któ re w pol skich re a liach

is t nie je ju¿ od po nad dzie siê ciu lat. To jest po stê po wa nie w spra wie ak tua li -

za cji op ³a ty z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go. Spra wa stri cte cy wil na, któ ra

jest pod da na sa mo rz¹ do we mu ko le gium od wo ³aw cze mu. Tak na praw dê to

jest ta ki przed s¹d. On siê cha rak te ry zu je bar dzo du ¿¹ li be ra li za cj¹ po stê po -

wa nia. Wy ko rzy stu j¹c pra wid ³o wo œci sta ty sty cz ne, do dam, ¿e spo ro tych

spraw jest za ³at wia nych ugo d¹, a zna ko mi ta wiê k szoœæ orze czeñ wy da wa -

nych przez ko le gia jest na to miast ak cep to wa na przez stro ny, któ re w³a œ nie

pod czas po stê po wa nia ma j¹ okaz jê prze ko naæ siê, z ja ki mi trud no œcia mi do -

wo do wy mi i ko sz ta mi siê spot ka j¹. Ap ro bu j¹c ta kie, a nie in ne za ³at wie nie

spra wy, po pro stu za czy na j¹ dzia ³aæ ra cjo nal nie. Cz³o wiek jest is to t¹ tak ty -

cz n¹, zwyk le po de jmu je ta kie dzia ³a nia, któ re s¹ dla nie go ko rzy stne. W ni -

czym nie zmie nia to is to ty te go po stê po wa nia, opar te go bar dziej na

roz poz na niu spra wy ani ¿e li jej roz strzy ga niu. Roz strzyg niê cie jest re flek sem

do mnie ma nej zgo dy stron.

Na za koñ cze nie chcia³ bym je sz cze wy ra ziæ swo je oba wy, i to na wet

bar dziej ja ko oby wa tel ani ¿e li re fe ren darz, je œ li cho dzi o kon cep cjê sê dzie -

go gro dz kie go. Przy czym nie kwe stio nu jê tej kon cep cji, po pro stu wy ra -

¿am swo je oba wy. Wy da je mi siê bo wiem, ¿e w kon cep cji Kra jo wej Ra dy

S¹ do wni ctwa, któ ra – jak zd¹ ¿y ³em siê zo rien to waæ – spo ty ka siê z du ¿¹

ap ro ba t¹ œro do wisk pra wni czych, w mo jej oce nie zo sta ³a za bu rzo na pe w -

na na tu ral na pra wid ³o woœæ. We d³ug mnie w tym mo de lu nad mier nie ak -

cen tu je siê na rzê dzie, ja kim jest nie za wis ³oœæ, w sto sun ku do is to ty, ja k¹

po win na byæ bez stron noœæ. Kon cep cja Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa z pe w -

no œci¹ nie dzie li sê dziów na lep szych i gor szych, tych na pró bê i tych na za -

wsze, ale wy da je mi siê, ¿e mi mo wol nie czy ni ta kie roz ró¿ nie nie

w sto sun ku do pod s¹ dnych. Ar gu men ta cja, ¿e s¹ spra wy wa¿ niej sze i mniej 

is tot ne, wy da je siê nad wy raz czy tel na. W na szej oce nie na to miast nie ma

wy star cza j¹ cych pod staw kon sty tu cyj nych do prze pro wa dze nia ta kiej dys -

tyn kcji. Ko lej na oba wa – któ ra tu taj zo sta ³a wy ra ¿o na, wy da je mi siê, ¿e

przez pa ni¹ Joan nê Agack¹-Indeck¹, pre zes Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej

– co z sê dzi¹ gro dz kim, je ¿e li nie spe³ ni po k³a da nych w nim na dziei. Dziê -

ku jê pañ stwu up rzej mie.
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Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo za to ob szer ne wy st¹ pie nie.

Pro szê pañ stwa, bê d¹ je sz cze dwa wy st¹ pie nia, a póŸ niej ot wo rzy my

dys ku sjê. Pro szê ewen tual nie siê do niej przy go to waæ.

Ma ria Te re sa Ro mer
Pre zes Sto wa rzy sze nia Sê dziów Pol skich IU STI TIA

Chcia ³a bym je sz cze spro sto waæ je d n¹ rzecz. Wy raŸ nie po wie dzia ³am,

¿e tam, gdzie u¿y ³am okreœ le nia „s¹d gro dz ki”, po pe³ ni ³am lap sus, bo mia -

³am na myœ li wy dzia³ gro dz ki w s¹ dzie re jo no wym. Pod kreœ la ³am to do syæ

wy raŸ nie w swoim wy st¹ pie niu. Rze czy wi œcie u¿y ³am okreœ le nia „s¹d gro -

dz ki”, ale myœ la ³am o wy dzia le gro dz kim w s¹ dzie re jo no wym i wy raŸ nie to

spro sto wa ³am. Tyl ko to chcia ³am po wie dzieæ.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê za to spro sto wa nie.

Te raz bê dzie wy st¹ pie nie pa na me ce na sa Mi ko ³a ja Pie trza ka z Hel siñ -

skiej Fun da cji Praw Cz³o wie ka. Pro szê.

Mi ko ³aj Pie trzak
Przed sta wi ciel Hel siñ skiej Fun da cji Praw Cz³o wie ka

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Wy so ka Ko mi sjo! Sza no wni Pañ stwo!

Przede wszy s t kim, w imie niu Hel siñ skiej Fun da cji Praw Cz³o wie ka,

któ r¹ dzi siaj mam za szczyt re pre zen to waæ, chcia³ bym bar dzo po dziê ko waæ

za mo¿ li woœæ za bra nia g³o su w tak bar dzo wa¿ nej spra wie. Obie cu jê, ¿e

mo je wy st¹ pie nie bê dzie kró t kie, bo te zy prze cie¿ pañ stwo zna j¹.

Pro szê pañ stwa, pun ktem wy jœcia roz wa ¿añ Hel siñ skiej Fun da cji Praw

Cz³o wie ka na te mat wy ko na nia wy ro ku Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go w spra -

wie ase so rów by ³o pra wo do s¹ du. Chcia³ bym to bar dzo sil nie pod kreœ liæ.

We wszy s t kich roz wa ¿a niach, któ re ma j¹ spro staæ wy ma ga niom sta wia nym
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przez wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, le gis la to rzy mu sz¹ siê gaæ do te go

pra wa do s¹ du, trak tu j¹c je ja ko swoi sty kom pas le gis la cyj ny. Ka ¿ da pro po -

zy cja zmia ny re for my mu si byæ pod po rz¹d ko wa na i s³u ¿yæ wy ³¹ cz nie re a li -

za cji pra wa do spra wied li we go pro ce su. To, w ja ki spo sób sê dzio wie bê d¹

kszta³ ce ni i w ja ki spo sób bê d¹ awan so waæ, mu si byæ po dyk to wa ne wy ³¹ cz -

nie re a li za cj¹ pra wa do s¹ du.

Zda niem Hel siñ skiej Fun da cji Praw Cz³o wie ka, pra wo do s¹ du jest naj le -

piej re a li zo wa ne w sy s te mie wy mia ru spra wied li wo œci, w któ rym sê dzio wie s¹ 

w mak sy mal nym mo¿ li wym stop niu nie za le¿ ni, obiek ty wni, wy ró¿ nia j¹ siê

wie dz¹, do œwiad cze niem, w ta kim sy s te mie wy mia ru spra wied li wo œci, w któ -

rym sê dzio wie nie ob a wia j¹ siê wy da waæ od wa¿ nych orze czeñ, nie ba cz¹c

na to, czy bê d¹ one oce nia ne przez wy ¿ sz¹ in stan cjê i jak zo sta n¹ przez ni¹

oce nio ne, i wy da j¹ je z prze ko na niem o s³u szno œci. Tym bar dziej sê dzio wie

nie po win ni siê kie ro waæ tym, w ja ki spo sób orze cze nia o okreœ lo nym

kszta³ cie wp³y n¹ na roz wój ich ka rie ry. Te ce le bê d¹ naj le piej re a li zo wa ne,

zda niem Hel siñ skiej Fun da cji Praw Cz³o wie ka, w sy s te mie, w któ rym urz¹d

sê dzie go bê dzie uko ro no wa niem za wo dów pra wni czych. Dal sze prze myœ le -

nia pre zen to wa ne przez fun da cjê zo sta ³y do sto so wa ne do tych za ³o ¿eñ.

Zmia ny usta wo daw cze ma j¹ ce na ce lu wy ko na nie wy ro ku Try bu na ³u

Kon sty tu cyj ne go w spra wie ase so rów po win ny uw zglê dniaæ przede wszy s t -

kim do ce lo wy da le ko siê¿ ny mo del s¹ do wni ctwa i urzê du sê dziow skie go, to

jest zmie rzaæ do re a li za cji mo de lu urzê du sê dziow skie go ja ko uko ro no wa -

nia za wo dów pra wni czych. Za tem wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, zda -

niem fun da cji, stwa rza nie zwyk ³¹ okaz jê do no we go po de jœcia do urzê du

sê dziow skie go i na da nia re for mom sy s te mo wym w³a œci we go kie run ku ju¿

na ca ³e la ta.

Do tych cza so wy mo del kszta³ ce nia sê dziów, w na szej oce nie, nie

spraw dza siê z kil ku po wo dów. Jest to oczy wi œcie mo del opar ty na za sa dzie

ka rie ry sê dziow skiej, w któ re go ra mach sê dzio wie awan su j¹ na ko lej ne

szczeb le. Mo¿ na to po ró w naæ do awan su w in sty tu cji zbiu ro kra ty zo wa nej,

tech no kra ty cz nej. Po cz¹w szy od ap li ka cji, przez ase su rê, do pra cy w s¹ dach 

ko lej nych in stan cji, w tym prze wo dni cze nie wy dzia ³om s¹ dów, obe c nie za -

wód sê dzie go opie ra siê na ci¹g ³ym awan sie w ra mach je d nej struk tu ry.

Ja kie s¹ ne ga ty wne kon sek wen cje te go mo de lu? Przede wszy s t kim sê -

dzio wie bar dzo rzad ko po cho dz¹ spo za œro do wis ka sê dziow skie go. Nie ma

do p³y wu osób z in nych za wo dów pra wni czych. Nie chcia³ bym u¿yæ zbyt

moc nych s³ów, ale do pro wa dza to do cze goœ na kszta³t pe w nej stag na cji in -

te lek tual nej, nie ma kli ma tu dla bar dziej twór czej pra cy i – co wa¿ ne – dla

od wa¿ nych de cyz ji, któ re s¹ pod sta w¹ spra wied li we go pro ce su. Ta ki mo del
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po wo du je ró¿ ni ce po miê dzy po szcze gól ny mi ape la cja mi, okrê ga mi ape la -

cyj ny mi, po nie wa¿ sê dzio wie w ra mach je d nej ape la cji sta ra j¹ siê do sto so -

waæ do li nii orze cz ni ctwa w je d nym okrê gu ape la cyj nym, a po za tym, chc¹c

iœæ w gó rê po tej œcie¿ ce awan su, do sto so wu j¹ siê do li nii orze cz ni ctwa przy -

jê tej w da nym okrê gu ape la cyj nym. Uwa ¿a my, ¿e to jest ko lej ny prze jaw

w³a œ nie bra ku od wa gi w orze ka niu.

Do tych cza so wy mo del ka rie ry po wo du je tak ¿e, ¿e do brzy sê dzio wie

s¹ od ci¹ ga ni od s¹ dze nia na rzecz wy ko ny wa nia pra cy ad mi ni stra cyj nej. Po -

wsze chnie wia do mo, ¿e dro ga awan su w ka rie rze sê dziow skiej wie dzie

przez prze wo dni cze nie naj pierw wy dzia ³o wi, póŸ niej ewen tual nie s¹ do wi.

Do brzy sê dzio wie po win ni w wiê k szym stop niu s¹ dziæ, w mniej szym zaœ za -

jmo waæ siê ad mi ni stra cj¹. Sê dzio wie, któ rzy przez wiê k szoœæ ¿y cia by li

zwi¹ za ni tyl ko z je d nym œro do wis kiem, œro do wis kiem sê dziow skim, nie ma -

j¹ do œwiad cze nia ¿y cio we go, któ re jest ko nie cz ne do roz strzy ga nia wie lu

spraw, cho cia¿ by spe cja li sty cz nych. Ty po wym przy k³a dem s¹ spra wy go -

spo dar cze, któ re nie je dno krot nie wy ma ga j¹ do œwiad cze nia z za kre su ob ro tu 

go spo dar cze go, czy li od stro ny prak ty cz nej, a nie wy ³¹ cz nie od stro ny sto ³u

sê dziow skie go. Na mar gi ne sie war to zre szt¹ wspo mnieæ o do syæ ubo gim sy -

s te mie uzu pe³ nia nia wie dzy sê dziów, w tym wie dzy in ter dys cyp li nar nej, na

przy k³ad eko no mi cz nej, psy cho lo gi cz nej i tak da lej. Co wiê cej, do tych cza -

so wy mo del ka rie ry sê dziow skiej, w któ ry wpi su je siê te¿ mo del sê dzie go

gro dz kie go, nie ste ty pro wa dzi do stop nio we go two rze nia cze goœ na kszta³t

kor po ra cji za wo do wej sê dziów, a co za tym idzie, two rze nia siê urzê dni czej

hie rar chii, a nie zbio ru wy bit nych, od wa¿ nych in dy wi dua li stów, któ rzy wy -

bra li ja ko ¿y cio w¹ mi sjê roz strzy ga nie spo rów i któ rzy kie ru j¹ siê wo l¹ s³u¿ -

by spo ³e czeñ stwu w³a œ nie w tej ro li.

Pro szê pañ stwa, mo del pro po no wa ny przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do wni -

ctwa, czy li mo del sê dzie go gro dz kie go, zda niem fun da cji, ni cze go w is to cie

nie zmie nia w po ró w na niu do do tych cza so we go mo de lu na bo ru i awan su

w ra mach urzê du sê dziow skie go. Oso by po ap li ka cji bê d¹ sê dzia mi gro dz ki -

mi, a po tem sta n¹ siê sê dzia mi s¹ dów re jo no wych i tak da lej. Ten mo del nie

sprzy ja na p³y wo wi osób wy ró¿ nia j¹ cych siê do œwiad cze niem ¿y cio wym

i za wo do wym, a co naj wa¿ niej sze – raz je sz cze to pod kreœ lam – go to wych

orze kaæ w spo sób od wa¿ ny, nie ba cz¹c na to, czy ich orze cze nie sprzy ja

awan so wi za wo do we mu, czy te¿ nie. Za tem sê dzia gro dz ki nie bê dzie sê -

dzi¹ w ro zu mie niu war to œci wy ni ka j¹ cych z kon sty tu cji, po nie wa¿ bê dzie

mu bra ko wa ³o na przy k³ad do œwiad cze nia ¿y cio we go, a je go nie za wis ³oœæ

bê dzie ogra ni czo na wo l¹ awan su. Jak ju¿ dzi siaj s³u sznie wska za ³o wie le

osób na tej sa li, trud no so bie wy ob ra ziæ, by sê dzia gro dz ki chcia³ po zo staæ
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w s¹ dzie gro dz kim. On bê dzie kie ro wa³ siê tym, by awan so waæ, a co za tym

idzie, bê dzie chcia³ wy da waæ ta kie orze cze nia, któ re ten awans mu u³at wi¹.

Oczy wi œcie zgo dzê siê ze sta no wis kiem, ró w nie¿ wie lo kro t nie tu dziœ

wy ra ¿a nym, ¿e tak zwa ne dro b ne spra wy, któ re tra fia j¹ do s¹ dów gro dz kich,

to s¹ spra wy tak sa mo wa¿ ne, jak spra wy roz poz na wa ne przez s¹ dy okrê go -

we, po nie wa¿ do ty cz¹ praw cz³o wie ka, praw je dno stki. Ich rze ko mo mniej -

sza wa¿ noœæ nie mo ¿e uza sa dniaæ ogra ni cze nia gwa ran cji od po wie dniej

ja ko œci s¹ dze nia. Nie mo ¿e my do pu sz czaæ do kom pro mi su w za kre sie pra -

wa do s¹ du w³a œ nie w s¹ dzie gro dz kim. Wy star czy wspo mnieæ o tym, ¿e

orze cze nie wy da ne przez s¹d gro dz ki mo ¿e mieæ bar dzo da le ko id¹ ce kon -

sek wen cje – na wet je ¿e li sam wy rok do ty czy tyl ko grzy wny w wy so ko œci 100 

z³, to kon sek wen cj¹ mo ¿e byæ na przy k³ad utra ta pra cy. Ale co wa¿ niej sze,

to ma cha rak ter pre ju dy cjal ny dla od po wie dzial no œci cy wil nej, a wiêc te

spra wy mu sz¹ byæ roz poz na wa ne z ta k¹ sa m¹ po wa g¹, z ta k¹ sa m¹ do k³a -

dno œci¹, jak spra wy roz poz na wa ne przez s¹ dy re jo no we, okrê go we i wy ¿ -

sze. Dla ja s no œci do dam, ¿e mó wi¹c o s¹ dach gro dz kich, mam na myœ li

wy dzia ³y gro dz kie s¹ dów re jo no wych – ¿e by nie by ³o ¿a dnych nie po ro zu -

mieñ.

Dla te go, pro szê pañ stwa, fun da cja stoi na sta no wis ku, ¿e na le ¿y znieœæ

do tych cza so wy sy s tem kszta³ ce nia sê dziów i za pro po no waæ ca³ ko wi cie no -

wy mo del na bo ru na sta no wis ka w wy mia rze spra wied li wo œci. Nie wy ma ga

to w³a œci wie wie lu zmian le gis la cyj nych, a pe w ne go od wa¿ ne go ciê cia

i zda nia siê na pe w n¹ przed siê bior czoœæ, na zdol no œci me ne d¿er skie. Tak to

ujê liœ my w na szym pi sem nym sta no wis ku, ta ki jest punkt wi dze nia pre ze sów 

s¹ dów, któ rzy naj le piej zna j¹ swo je œro do wis ko, naj le piej zna j¹ pra wni ków

wy stê pu j¹ cych w ich okrê gu i s¹ w sta nie zwró ciæ siê – czê sto nie for mal nie,

czê sto po za s¹ dem – do okreœ lo nych osób, by za chê ciæ je do udzia ³u w kon -

kur sie na sta no wis ko sê dzie go.

Co do in sty tu cji ase so ra s¹ do we go, to zda niem fun da cji, nie na le ¿y za -

stê po waæ tej in sty tu cji ¿a dn¹ in n¹ in sty tu cj¹ pra w n¹. Za blo ko wa nie do tych -

cza so wej mo¿ li wo œci awan su na dro dze do za wo du sê dziow skie go

pa ra dok sal nie spo wo du je, ¿e ot wo rzy siê do stêp do za wo du dla tych pra wni -

ków o ogrom nym do œwiad cze niu, któ rzy wy ko nu j¹ za wo dy rad cy pra w ne -

go, pro ku ra to ra, ad wo ka ta. Do tej po ry w prak ty ce, jak ju¿ dziœ mó wio no, ci

kan dy da ci prze gry wa li, sta j¹c do kon kur su obok ase so rów s¹ do wych lub in -

nych sê dziów s¹ dów wy ¿ szej in stan cji. Wy j¹t ki oczy wi œcie s¹, ale nie li cz ne.

Z te go po wo du, jak s³u sznie wska za ³a pa ni pre zes Joan na Agacka-Indecka,

bar dzo wie lu ad wo ka tów czy rad ców pra w nych na wet nie star tu je w tych

kon kur sach, w³a œ nie ze wzglê du na tê œwia do moœæ, ¿e na wet nie war to
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w nich star to waæ. Wy da je mi siê, ¿e przy ja s nej de kla ra cji, przy ogra ni cze -

niu mo de lu awan su w ra mach kla sy cz nej struk tu ry s¹ do wej, zna laz ³o by siê

bar dzo wie lu chêt nych, któ rzy ju¿ do ro bi li siê pe w ne go sta tu su – nie tyl ko

ma j¹t ko we go, ale tak ¿e pe w nej re pu ta cji – i któ rzy chcie li by kon ty nuo waæ

swo j¹ ka rie rê ja ko sê dzio wie, co ³¹ czy ³o by siê z okreœ lo nym pre sti ¿em. Nie

da siê po mi n¹æ przy tym kwe stii fi nan so wej.

Pro szê pañ stwa, prze jdê w³a œ nie do kwe stii wy na gro dzeñ sê dziow -

skich. Nie da siê unik n¹æ ra dy kal ne go i is tot ne go pod wy¿ sze nia wy na gro -

dzeñ sê dziów, je ¿e li chce my za pe wniæ pe³ n¹ re a li za cjê pra wa do s¹ dów.

Chce my za trzy maæ w s¹ dach naj lep sze, naj cen niej sze je dno stki, a do dat ko wo 

za pe wniæ na p³yw osób, któ re prze cie¿ ma j¹ ju¿ okreœ lo ny sta tus za wo do wy,

a co za tym idzie, bar dzo du ¿e mo¿ li wo œci za rob ko wa nia. Ale twier dzê – mo -

gê mó wiæ przy naj mniej za nie któ rych ad wo ka tów – ¿e ar gu ment do ty cz¹ cy

wy na gro dze nia, jak kol wiek is tot ny, nie jest roz strzy ga j¹ cy. Je œ li to wy na gro -

dze nie by ³o by go dzi we, na do brym po zio mie, to wie lu ad wo ka tów by ³o by

go to wych zre zyg no waæ ze swo je go do tych cza so we go wy na gro dze nia, by

w³a œ nie dru g¹ czêœæ swo jej ka rie ry zwi¹ zaæ z za wo dem sê dzie go.

Na le ¿a ³o by ko nie cz nie ode rwaæ wy na gro dze nia sê dziów od wy na gro -

dzeñ pro ku ra to rów i in nych za wo dów, któ rych wy na gro dze nia opie ra j¹ siê

na tak zwa nym mno¿ ni ku sê dziow skim. W ten spo sób pod wy¿ ka wy na gro -

dzeñ do ty czy ³a by wy ³¹ cz nie oœ miu ty siê cy osób w ska li kra ju, a nie trzy dzie -

stu ty siê cy osób. Kon sty tu cja nie wy ma ga wspól ne go pun ktu od nie sie nia,

je ¿e li cho dzi o wy na gro dze nia dla sê dziów i dla pro ku ra to rów. Dla te go Hel -

siñ ska Fun da cja Praw Cz³o wie ka, roz wa ¿a j¹c lo sy s¹ dów i naj lep szy mo del

awan su, mo del na bo ru na urz¹d sê dziow ski, stoi na sta no wis ku, ¿e przy tej

okaz ji trze ba od ci¹æ kwe stiê wy na gro dzeñ pro ku ra tor skich od wy na gro dzeñ

sê dziow skich. War to te¿ wska zaæ, ¿e pod wy¿ ka ta po win na przede wszy s t -

kim do ty czyæ sê dziów s¹ dów re jo no wych. Ewen tual nie mo¿ na roz wa ¿yæ

zró¿ ni co wa nie wy na gro dzeñ w ró¿ nych czê œciach kra ju ze wzglê du na ró¿ -

ne ob ci¹ ¿e nie pra c¹ s¹ dów w ró¿ nych miej scach. Nie jest ta jem ni c¹, ¿e sê -

dzio wie za mie sz ku j¹ cy i pra cu j¹ cy w War sza wie ma j¹ o wie le wiê k sze

ob ci¹ ¿e nie ni¿ sê dzio wie w nie wiel kich miej sco wo œciach, a wy na gro dze nie

je d nych i dru gich jest nie je dno krot nie iden ty cz ne.

Po gl¹d o ko ro nie za wo dów pra wni czych czê sto spo ty ka siê z za rzu -

tem, ¿e to jest obe c nie nie real ne i ¿e by ³a by to wstrz¹ so wa te ra pia dla wy -

mia ru spra wied li wo œci. Gdy by przy j¹æ ten do ce lo wy wy móg, ¿e pra wnik

ubie ga j¹ cy siê o urz¹d sê dziow ski mu si mieæ co naj mniej dzie siêæ lat do -

œwiad cze nia – to jest przy k³a do wy li mit – to obe c nie nie by ³o by wy star cza -

j¹ cej li cz by pra wni ków, by w ci¹ gu na stê p ne go ro ku czy dwóch lat za si liæ
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sze re gi sê dziow skie. Czê sto siê o tym mó wi. Dla te go Hel siñ ska Fun da cja

Praw Cz³o wie ka pro po nu je wpro wa dze nie stop nio we go, ewo lu cyj ne go try -

bu do jœcia do mo de lu urzê du sê dziow skie go ja ko uko ro no wa nia za wo dów

pra wni czych. Przy k³a do wo: po nie wa¿ obe c nie ko nie cz ne s¹ trzy la ta do -

œwiad cze nia w in nym za wo dzie pra wni czym, aby ubie gaæ siê o sta no wis ko

sê dzie go, mo¿ na za pro po no waæ ta ki mo del, któ ry za k³a da, ¿e co ro ku to

ogra ni cze nie bê dzie pod wy¿ sza ne o je den rok, tak aby za sie dem lat ko nie -

cz ne by ³o po sia da nie do œwiad cze nia dzie siê cio let nie go. W ten spo sób oso -

by z co raz wiê k szym do œwiad cze niem bê d¹ zo sta wa ³y sê dzia mi, a nie

bê dzie te ra pii wstrz¹ so wej, szo ku dla ca ³e go wy mia ru spra wied li wo œci.

Ja ka, wed le na szej wiz ji, po win na byæ ro la szko ³y kszta³ c¹ cej kad ry

s¹ dów i pro ku ra tu ry? Ta ka szko ³a po win na is t nieæ, ale po win na siê za jmo waæ

dwie ma spra wa mi. Po tym, jak ad wo kat, rad ca pra w ny czy pro ku ra tor otrzy ma 

no mi na cjê, po wi nien on spê dziæ w ta kiej szko le trzy mie si¹ ce, a mo ¿e szeœæ

czy na wet dzie wiêæ mie siê cy, by na u czyæ siê te chni ki zwi¹ za nej z wy ko ny -

wa niem za wo du, urzê du, na u czyæ siê wszy s t kich ele men tów rze mios ³a, któ re

nie by ³y mu do stêp ne pod czas do tych cza so wo wy ko ny wa nej pra cy. To po -

win no je dnak byæ do sko na le nie po no mi na cji, a wy nik pra cy tych trzech, sze -

œciu czy dzie wiê ciu mie siê cy nie po wi nien sta no wiæ o tym, czy ta ka oso ba

bê dzie wy ko ny wa ³a za wód sê dzie go, czy bê dzie pia sto wa ³a urz¹d sê dzie go,

czy te¿ nie. Ta ka szko ³a po win na oczy wi œcie za jmo waæ siê tak ¿e pro wa dze -

niem kur sów dla sê dziów i pro ku ra to rów, czy li kszta³ ce niem usta wi cz nym.

Chcia³ bym zwró ciæ pañ stwa uwa gê na je d n¹ rzecz. Otó¿ pre zes Joan -

na Agacka-Indecka bar dzo s³u sznie wska za ³a na to, ¿e do stêp do tej szko ³y

po win ni mieæ ró w nie¿ ad wo ka ci. Ro zu miem, ¿e ten do stêp po win ni mieæ

te¿ rad co wie, z dwóch po wo dów. Przede wszy s t kim to po zwa la na do -

kszta³ ca nie siê tych œro do wisk. Stwa rza tak ¿e wa run ki do bar dzo do brej in -

ter ak cji w sze ro ko ro zu mia nym œro do wis ku pra wni czym i po zwa la na

wy mie sza nie siê kon cep cji, po mys ³ów i spo jrzeñ na wy miar spra wied li wo -

œci. Przede wszy s t kim je dnak by ³o by to od ciê ciem siê od bar dzo nie bez pie -

cz nej ten den cji w pol skim wy mia rze spra wied li wo œci – do sta wia nia

w je d nym sze re gu pro ku ra to rów i sê dziów, a w in nym sze re gu rad ców, ad -

wo ka tów i in ne pod mio ty wy stê pu j¹ ce przed s¹ da mi.

Pro szê pañ stwa, sy tua cja, w któ rej przez okreœ lo ny czas wspól nie

kszta³ ci siê sê dziów i pro ku ra to rów, a do pie ro póŸ niej roz dzie la siê ich dro -

gê, na ra ¿o na jest na te go ro dza ju za rzut, ¿e nie da siê te go po go dziæ z kon -

cep cj¹ kon tra dyk to ryj no œci s¹ du. Jest to po zor nie da le ko id¹ ca te za, ale

pro szê zwró ciæ uwa gê, jak obe c nie wy gl¹ da prak ty ka w s¹ dach. Kie dy ad -

wo kat wcho dzi na sa lê – pañ stwo to œwiet nie wie dz¹ – to na sa li ju¿ jest pro -
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ku ra tor z sê dzi¹. Jak kol wiek wszys cy pro fe sjo na li œci, któ rzy ucze stni cz¹

w tym na co dzieñ, do b rze wie dz¹, ¿e za tym nie kry je siê ¿a dne ku mo ter -

stwo i ¿a dne nie do pu sz czal ne za cho wa nie, je dnak nie jest to do bry ob raz.

Ob raz ten po gor szo ny bê dzie, je ¿e li do ce lo wo bê d¹ kszta³ ciæ siê ra zem pro -

ku ra to rzy i sê dzio wie w ode rwa niu od in nych ucze stni ków wy mia ru spra -

wied li wo œci.

Pro szê pañ stwa, nasz mo del nie za k³a da, ¿e mo¿ li woœæ do stê pu do za -

wo du sê dzie go bê dzie wy ³¹ cz nie dla in nych grup re pre zen tu j¹ cych za wo dy

pra wni cze. Uwa ¿a my, ¿e po win na is t nieæ mo¿ li woœæ do stê pu do te go za wo -

du poprzez eg za min na re fe ren da rza s¹ do we go, a na stê p nie, przy k³a do wo

po piê ciu la tach prak ty ki za wo do wej, mo¿ na by ³o by ubie gaæ siê o sta no wis -

ko sê dzie go. To po win no byæ po ró wny wal ne, je ¿e li cho dzi o sto pieñ do -

œwiad cze nia, z do œwiad cze niem, ja kie zdo by wa ad wo kat, rad ca pra w ny czy

pro ku ra tor pod czas w³a s nej dzia ³al no œci. St¹d te piêæ lat, co naj mniej.

Pro szê pañ stwa, jest je sz cze chy ba naj wa¿ niej sza te za, któ ra dzi siaj nie 

pad ³a, a uwa ¿a my w fun da cji, ¿e jest kry ty cz na. Za u wa ¿al na jest pe w na eks -

pek ta ty wna, ro sz cze nio wa po sta wa ze stro ny ase so rów s¹ do wych, ¿e po od -

by ciu ap li ka cji i ase su ry otrzy ma j¹ oni no mi na cjê sê dziow sk¹. Bar dzo

po do b ne te zy pa da ³y w dniu dzi siej szym. Pro szê pañ stwa, nie ma cze goœ ta -

kie go jak ro sz cze nie o sta tus sê dzie go. Ob jê cie urzê du sê dziow skie go jest

przy wi le jem, ogrom nym za szczy tem. To, ¿e is t nie je ogrom na rze sza lu dzi,

któ rzy ma j¹ za so b¹ sie dem lat ciê¿ kiej pra cy – nie prze czê, ciê¿ kiej pra cy

– nie sta no wi o tym, ¿e ma j¹ ja kie kol wiek pra wo do ro sz czeñ, ¿e ich ocze ki -

wa nia, i¿ zo sta n¹ sê dzia mi, s¹ s³u szne. Otó¿ nie. Rze czy wi œcie te za, ¿e te

oso by po win ny mieæ u³at wio ny do stêp, u³at wio ne prze jœcie do in nych za wo -

dów pra wni czych, do ad wo ka tu ry, je ¿e li oczy wi œcie nie uzy s ka j¹ no mi na cji, 

jest s³u szna. Te go wy ma ga pe w ne po czu cie od po wie dzial no œci za oso by,

któ re spê dzi ³y czte ry la ta na ap li ka cji, ma j¹ za so b¹ trzy la ta ase su ry. Ale ab -

so lut nie nie mo ¿e byæ mo wy o czy nie niu za doœæ ja kie muœ ocze ki wa niu, ¿e

te oso by po od by ciu ta kiej pra cy po win ny zo staæ sê dzia mi. Otó¿ nie – ni mi

po win ny zo staæ tyl ko te oso by, któ rym pañ stwo, po przez Kra jo w¹ Ra dê

S¹ do wni ctwa, ze chce po wie rzyæ od po wie dzial noœæ i przy wi lej spra wo wa -

nia urzê du sê dzie go.

Pro szê pañ stwa, uwa ¿a my, ¿e te go ro dza ju do syæ ra dy kal na kon cep cja

jest po trzeb na pol skie mu wy mia ro wi spra wied li wo œci. Mó wiê o re a li za cji,

cho cia¿ by do ce lo wo, mo de lu urzê du sê dziow skie go ja ko uko ro no wa nia za -

wo dów pra wni czych. Przy tej okaz ji fak ty cz nie mo ¿e na st¹ piæ no we ot war -

cie, mo ¿e to daæ ja kiœ im puls do od wa¿ nej re for my za so bów lu dz kich

w wy mia rze spra wied li wo œci, a na pe w no bê dzie to kro kiem w kie run ku

160



stwo rze nia no wo czes ne go s¹ do wni ctwa. Hel siñ ska Fun da cja Praw Cz³o wie -

ka dziê ku je za mo¿ li woœæ za jê cia sta no wis ka w tej spra wie. Bê dzie my uwa¿ -

nie przy gl¹ da li siê pra com le gis la cyj nym w tym za kre sie. Dziê ku jê

up rzej mie.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo.

Ja ko osta t ni w czê œci prze zna czo nej na wy st¹ pie nia g³os za bie rze pan

Wojciech Gajos, przedstawiciel Sto wa rzy sze nia Do rad ców Pra w nych. Za -

pra szam.

Woj ciech Ga jos
Przed sta wi ciel Sto wa rzy sze nia Do rad ców Pra w nych

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Wy so ka Ko mi sjo! Sza no wni Pañ stwo!

Dziœ mam za szczyt pre zen to waæ sta no wis ko Sto wa rzy sze nia Do rad -

ców Pra w nych w przed mio to wym za kre sie.

Kwe stiê ase so ra s¹ do we go roz strzyg n¹³ Try bu na³ Kon sty tu cyj ny i ze

wzglê dów prak ty cz nych i ra cjo nal nych naj praw do po dob niej ase so rzy znik -

n¹ z pol skich s¹ dów. Ko nie cz ne jest tu taj ure gu lo wa nie prze jœcio we, któ re

po zwo li tym oso bom uzy s kaæ sta no wis ko sê dzie go. Z te go, co wiem, ju¿

obe c nie no wi ase so rzy nie ma j¹ po wie rzo ne go wo tum, cho dzi wiêc o to, by

po okre sie oko ³o dwu na stu mie siê cy mog li uzy s kaæ sta no wis ko sê dzie go.

Zda niem na sze go sto wa rzy sze nia, po win no byæ to sta no wis ko sê dzie go s¹ du 

re jo no we go. Nie ma ¿a dnych ra cjo nal nych pod staw ku te mu, aby two rzyæ

ja kiœ no wy twór w po sta ci sê dzie go gro dz kie go, któ ry, jak wy ni ka z wy -

st¹ pieñ sza no wnych przed mów ców, by ³ by je dy nie ze s³a niem dla sê dzie go

i ewen tual nie in ku ba to rem po my ³ek przy mia no wa niu sê dziow skim.

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych pro po nu je, aby mo del uko ro no -

wa nia ka rie ry pra wni czej w ce lu uspra wnie nia pro ce su orze ka nia oraz za pe -

wnie nia jak naj wy ¿ szej pra wid ³o wo œci wy da wa nych de cyz ji, czy ni³ za doœæ

po ni¿ szym za ³o ¿e niom.

Po pier wsze, kan dy da ci po win ni zo staæ pod da ni we ry fi ka cji, wy ko nu -

j¹c czyn no œci naj bar dziej zbli ¿o ne do czyn no œci sê dzie go w iden ty cz nych

wa run kach. Po dru gie, kon tro la pre dy spo zy cji do ob jê cia urzê du sê dzie go
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win na do ty czyæ wy mie nio nych czyn no œci i byæ prze pro wa dza na w opar ciu

o ja s ne kry te ria usta wo we, ra czej obiek ty wne ni¿ ocen ne, a jej wy nik po wi -

nien sta no wiæ g³ó wn¹ prze s³an kê mo¿ li wo œci ob jê cia przez kan dy da ta urzê -

du sê dzie go, ewen tual nie awan su. Po trze cie, stwo rzo ny mo del wi nien

zo staæ pod da ny oce nie z pun ktu wi dze nia mo¿ li wo œci two rze nia siê pa to lo -

gii. Cho dzi tu taj o sy tua cje prze cho dze nia na sta no wis ko sê dzie go, w œwiet le 

po wi¹ zañ biz ne so wych czy oso bi stych, osób wy ko nu j¹ cych wol ne za wo dy.

Is tot na jest kwe stia kon tro li po zio mu wie dzy pra wni czej i prak ty cz nej osób,

któ re wy ko ny wa ³y wol ny za wód, w tym w szcze gól no œci win na byæ ba da na

rê ko jmia na le ¿y te go wy ko ny wa nia czyn no œci sê dzie go przez oso by wy ko -

nu j¹ ce wol ny za wód. Cho dzi tu taj o zna jo moœæ prze pi sów ustro jo wych

o s¹ dach, zna jo moœæ za sad ety ki wy ko ny wa nia za wo du sê dzie go, me to do -

lo gii pra cy sê dzie go. Po win na byæ tak ¿e prze pro wa dza na, zda niem na sze go

sto wa rzy sze nia, kon tro la me ry to ry cz na do tych cza so wej pra cy kan dy da ta,

do ko ny wa na przez wi zy ta to rów z s¹ dów.

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych stoi na sta no wis ku, i¿ na bór na

sta no wis ka sê dziow skie wi nien byæ przede wszy s t kim prze pro wa dza ny

spoœ ród osób, któ re wy ko ny wa ³y za wód re fe ren da rza s¹ do we go lub asy sten -

ta sê dzie go. Pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ oso by wy ko nu j¹ ce za wód asy sten ta sê -

dzie go i re fe ren da rza wy ko nu j¹ czyn no œci naj bar dziej zbli ¿o ne do

czyn no œci sê dzie go i w iden ty cz nych jak sê dzia wa run kach. Cho dzi tu taj

o pra cê w s¹ dzie. Gru py te s¹ prak ty cz nie po zba wio ne mo¿ li wo œci ja kie go -

kol wiek awan su, co nie wp³y wa mo ty wu j¹ co na ich cz³on ków.

W zwi¹z ku z tym na le ¿y stwo rzyæ kla ro wne re gu la cje, w któ rych win -

ny byæ za war te ja s ne kry te ria awan su oraz obiek ty wne prze s³an ki, od któ -

rych spe³ nie nia bê dzie uza le¿ nio na mo¿ li woœæ ubie ga nia siê przez oso by

wy ko nu j¹ ce za wód asy sten ta sê dzie go lub re fe ren da rza o awans i po wo ³a nie 

na sta no wis ko sê dzie go. Re gu la cje te win ny pre cy zo waæ za kres czyn no œci

tych grup za wo do wych oraz wska zy waæ me cha nizm oce ny wy ko ny wa nych

czyn no œci. Oce na ta win na sta no wiæ g³ó wne kry te rium umo¿ li wia j¹ ce

awans, tak ¿e na sta no wis ko sê dziow skie.

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych stoi na sta no wis ku, i¿ naj zdol -

niej si przed sta wi cie le wy mie nio nych grup za wo do wych win ni byæ awan so -

wa ni naj pierw w ra mach wy ko ny wa ne go za wo du, od po wie d nio: star szy

re fe ren darz, star szy asy stent. Po awan sie za kres czyn no œci i obo wi¹z ków wi -

nien ulec po sze rze niu, cze mu po win na to wa rzy szyæ gra ty fi ka cja fi nan so wa

w po sta ci zwiê k szo nych za rob ków. Awans nie po wi nien byæ w ¿a den spo -

sób uza le¿ nio ny od d³u go œci pra cy na okreœ lo nym sta no wis ku ani od ukoñ -

czo nych up rze d nio ap li ka cji. Przy dat noœæ do pra cy na kon kret nym

162



sta no wis ku win na byæ bo wiem we ry fi ko wa na po przez oce nê sa mo dziel ne -

go wy ko ny wa nia przez kan dy da ta czyn no œci naj bar dziej zbli ¿o nych do sê -

dziow skich. Ta ka oce na w naj lep szy spo sób z mo¿ li wych od zwier cied la

przy dat noœæ pra wni ka do wy ko ny wa nia kon kret nych czyn no œci, wska zu je

je go zdol no œci i pre dy spo zy cje w tym za kre sie w spo sób w pe³ ni obiek ty wny

i kla ro wny, po zwa la j¹ cy unik n¹æ b³ê du po wo ³y wa nia osób z du ¿¹ wie dz¹,

ale nie ra dz¹ cych so bie z okreœ lo ny mi po win no œcia mi za wo do wy mi.

Te dwa si ta awan so we po zwo l¹ na roz wój za wo do wy pra wni kom, któ -

rych ce lem bê dzie uko ro no wa nie ka rie ry po przez ob jê cie urzê du sê dzie go.

Roz wój za wo do wy tych pra wni ków bê dzie po zba wio ny ja kich kol wiek sztu -

cz nych ba rier, bê dzie uza le¿ nio ny je dy nie od pra co wi to œci, wie dzy i ta len -

tów pra wni ka. Nie zwi¹ za nie awan su z okre sem pra cy na okreœ lo nym

sta no wis ku bê dzie mo ty wo waæ naj zdol niej szych do wy tê ¿o nej pra cy, nie

znie chê ca j¹c przy tym mniej zdol nych i umo¿ li wia j¹c tak ¿e ta kim oso bom

awans, ale w d³u¿ szej per spek ty wie cza so wej. Kon tro la wy ko ny wa nych

czyn no œci prze pro wa dza na okre so wo i w opar ciu o obiek ty wne usta wo we

kry te ria za gwa ran tu je wy so ki po ziom kadr wy mia ru spra wied li wo œci, a na -

by ta przez pra wni ka prak ty ka w wa run kach naj bar dziej zbli ¿o nych do wa -

run ków pra cy sê dzie go za pe wni spra w ne orze ka nie przez s¹ dy.

Ana lo gi cz ne roz wi¹ za nia mo¿ na od nieœæ do za wo du pro ku ra to ra, do któ re -

go dro ga win na pro wa dziæ przez za wód asy sten ta pro ku ra to ra.

W kwe stii prze p³y wu po miê dzy za wo da mi pra wni czy mi Sto wa rzy sze -

nie Do rad ców Pra w nych stoi na sta no wis ku, i¿ prze p³yw ta ki na le ¿y roz pa -

try waæ z pun ktu wi dze nia je go kie run ku. Prze p³yw pra wni ków z urzê dów

pub li cz nych, cho dzi tu taj o s¹ dy i pro ku ra tu rê, do wol nych za wo dów, ta kich 

jak ad wo kat, rad ca pra w ny, no ta riusz, wi nien od by waæ siê bez ¿a dnych

prze szkód. Oso by te dys po nu j¹ od po wie d ni¹ wie dz¹ i prak ty k¹. Prze p³yw

w dru g¹ stro nê jest bar dziej z³o ¿o ny i win no siê braæ pod uwa gê wska za ne

za sa dy. Nie mo¿ na tra ciæ z po la wi dze nia fak tu, i¿ oso by spra wu j¹ ce wy miar 

spra wied li wo œci orze ka j¹ o lo sach lu dzi w imie niu Rze czy po spo li tej Pol -

skiej, a ich ewen tual ny b³¹d mo ¿e byæ nie mo¿ li wy do na pra wie nia. Pod czas

spra wo wa nia urzê du pub li cz ne go ich po ten cjal ne po le ra ¿e nia b³ê dny mi

de cyz ja mi jest nie po ró wny wal nie wiê k sze ani ¿e li oso by wy ko nu j¹ cej wol ny 

za wód. De cyz je ta kie szko dz¹ in te re so wi pub li cz ne mu, ni sz cz¹c wi ze ru nek

urzê du spra wo wa ne go przez ta k¹ oso bê oraz pod wa ¿a j¹c kom pe ten cje ca -

³ej gru py za wo do wej.

Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych nie tra ci tak ¿e z po la wi dze nia

prak ty cz nych trud no œci, ja kie bê d¹ to wa rzy szyæ umo¿ li wie niu ob jê cia urzê -

du sê dzie go przez oso by, któ re up rze d nio wy ko ny wa ³y wol ny za wód ad wo -
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ka ta lub rad cy pra w ne go. Cho dzi o mo¿ li woœæ two rze nia siê ro dz¹ cych

pa to lo gie po wi¹ zañ po miê dzy oso ba mi obe jmu j¹ cy mi urz¹d sê dziow ski

a cz³on ka mi kor po ra cji, do któ rej oso ba ta ka na le ¿a ³a, lub jej klien ta mi. Ta -

kie po wi¹ za nia mo g¹ w rze czy wi sto œci prze kreœ laæ ideê spra wied li wo œci,

do pro wa dza j¹c do wy da wa nia do wol nych wy ro ków i wiel kich afer, mo g¹

ni sz czyæ do bry wi ze ru nek wy mia ru spra wied li wo œci.

Jest te¿ pro blem ta jem ni cy za wo do wej. Oso ba obe jmu j¹ ca urz¹d sê -

dzie go bê dzie po zo sta wa ³a zwi¹ za na ta jem ni c¹, je œ li cho dzi o fak ty, o któ -

rych do wie dzia ³a siê, udzie la j¹c po mo cy pra w nej, kie dy wy ko ny wa ³a wol ny 

za wód. W prak ty ce mo ¿e to do pro wa dzaæ do li cz nych wy pad ków wy ³¹ cza -

nia siê ta kich sê dziów od ró¿ nych spraw. Po nie wa¿ w uza sa dnie niu wy -

³¹ cze nia oso ba ta ka nie bê dzie mog ³a wska zaæ, dla cze go siê wy ³¹ cza, mo ¿e

to ro dziæ pa to lo giê po przez wy ³¹ cza nie siê ta kich sê dziów od spraw, któ rych 

z ró¿ nych przy czyn nie bê d¹ chcie li pro wa dziæ, co nie w¹t pli wie mo ¿e unie -

mo¿ li wiæ spra w ne orze ka nie przez s¹ dy.

Ko lej na spra wa, czy li prze jœcie w stan spo czyn ku, któ re przy s³u gu je sê -

dzie mu za miast eme ry tu ry. Is t nie je nie bez pie czeñ stwo, ¿e przed sta wi cie le

wol nych za wo dów bê d¹ czê sto za in te re so wa ni zna cz nie mniej do cho do -

wym urzê dem sê dziow skim je dy nie z uwa gi na wy so kie – w po ró w na niu do

eme ry tu ry z ZUS – upo sa ¿e nie w sta nie spo czyn ku.

Ja kimœ spo so bem na to mo ¿e byæ usta wo we wpro wa dze nie okre su, ja ki 

mu si up ³y n¹æ po miê dzy wy ko ny wa niem wol ne go za wo du, ad wo ka ta czy

rad cy pra w ne go, a ob jê ciem urzê du sê dzie go. Nie w¹t pli wie kon tro la przez

sa mo rz¹d sê dziow ski do tych cza so wej ka rie ry ta kie go pra wni ka, w tym je go

ewen tual nych po wi¹ zañ z pó³ œwiat kiem lub in ny mi gru pa mi na cis ku, po -

win na od gry waæ g³ó wn¹ ro lê, a usta wa win na na k³a daæ na or ga ny sa mo -

rz¹ du sê dziow skie go obo wi¹ zek do ko na nia ta kiej ana li zy, w tym na

pod sta wie ma te ria ³ów ope ra cyj nych od po wie d nich s³u¿b. In te res pub li cz ny

w pe³ ni uza sa dnia ta kie roz wi¹ za nie.

Od noœ nie do sta nu spo czyn ku, mo¿ li wa jest re gu la cja uza le¿ nia j¹ ca

otrzy ma nie te go upo sa ¿e nia od mi ni mal ne go okre su wy ko ny wa nia urzê du

sê dzie go, a wy so koœæ kwo ty – od cza su wy ko ny wa nia urzê du sê dzie go. Wte -

dy wy so koœæ ta by ³a by pro por cjo nal na do cza su wy ko ny wa nia za wo du, je -

dnak kon sty tu cyj noœæ te go roz wi¹ za nia mo ¿e bu dziæ w¹t pli wo œci.

W przy pad ku uchy le nia ta kie go roz wi¹ za nia przez Try bu na³ Kon sty tu cyj ny

dla przed sta wi cie li wol nych za wo dów prze cho dz¹ cych na sta no wis ka sê -

dziow skie i wy ko nu j¹ cych czyn no œci orze cz ni cze w sto sun ko wo kró t kim cza -

sie zo sta ³a by ot war ta fur tka do uzy s ki wa nia wy so kich eme ry tur, co

nie w¹t pli wie mia ³o by ne ga ty wny od biór spo ³e cz ny, nie ko rzy stnie wp³y wa ³o -

164



by na wi ze ru nek wy mia ru spra wied li wo œci i pañ stwa, na ra ¿a ³o by po dat ni ków

na do dat ko we ko sz ty oraz by ³o by ra ¿¹ co nie spra wied li we wo bec in nych grup

spo ³e cz nych. Ta kie roz wi¹ za nie jest je dno zna cz nie sprze cz ne z in te re sem

pub li cz nym, a za tem do tej kon cep cji win no pod cho dziæ siê z wiel k¹ ostro¿ -

no œci¹ i roz wa g¹.

Pod su mo wu j¹c, Sto wa rzy sze nie Do rad ców Pra w nych stoi na sta no wis -

ku, i¿ w obe c nej sy tua cji na le ¿y zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê na pra wni ków

wy ko nu j¹ cych za wód asy sten ta sê dzie go i re fe ren da rza. Uko ro no wa nie ka -

rie ry pra wni ków wy ko nu j¹ cych wol ny za wód, czê sto nie po ró wny wal nie le -

piej p³at ny – ad wo ka tów, rad ców pra w nych – mo ¿e ro dziæ pro ble my

prak ty cz ne i byæ Ÿród ³em pa to lo gii, w zwi¹z ku z czym na le ¿y zwró ciæ

szcze gól n¹ uwa gê na pro jek to wa ne re gu la cje, aby nie do pu œciæ do tych pa -

to lo gii. Na le ¿y tak ¿e zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê na fakt, i¿ na le¿ ny sê dzie mu 

stan spo czyn ku mo ¿e byæ czê sto je dy n¹ prze s³an k¹ ubie ga nia siê przez ad -

wo ka ta czy rad cê pra w ne go o urz¹d sê dziow ski, co nie jest po ¿¹ da ne z pun -

ktu wi dze nia in te re su pub li cz ne go. Do sa mej tej kon cep cji win no

pod cho dziæ siê z wiel k¹ ostro¿ no œci¹ i roz wa g¹. Prze p³yw po miê dzy za wo -

da mi pra wni czy mi wi nien byæ nie o gra ni czo ny, z wy j¹t kiem prze p³y wu

z wol ne go za wo du do za wo du sê dzie go lub pro ku ra to ra. Ta ki prze p³yw wi -

nien byæ pod da ny sto so wnym re gu la cjom w ce lu za bez pie cze nia in te re su

pub li cz ne go, praw i wol no œci p³y n¹ cych z kon sty tu cji oraz prze ciw dzia ³a nia 

mo g¹ cym siê ro dziæ pa to lo giom. Dziê ku jê.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo.

Pro szê pañ stwa, ot wie ra my dys ku sjê.

G³os za bie rze pan Jan £o ziñ ski, wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Rad ców

Pra w nych. Za pra szam.

Jan £o ziñ ski
Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Pa no wie Se na to rzy! Za pro sze ni Go œcie!

Ob a wiam siê, ¿e tak sa mo, jak ma le je li cz ba osób na tej sa li, mo ¿e top -

nieæ poparcie i za in te re so wa nie ide¹, któ ra siê wy ra ¿a w te zie, i¿ urz¹d sê -
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dzie go jest ko ro n¹ za wo dów pra wni czych. Oby tak nie by ³o, obyœ my za pó³

ro ku nie po czu li siê zmê cze ni t¹ dys ku sj¹. Te raz chcia³ bym przejœæ do pe w -

nych kon kre tów.

Pad ³o tu taj kilka kry ty cz nych uwag od noœ nie do in sty tu cji sê dzie go gro -

dz kie go. Ja po wie dzia³ bym, ¿e prze cie¿ to roz wi¹ za nie nie jest sprze cz ne

z kon sty tu cj¹, a tyl ko to po win no nas in te re so waæ przy roz pa try wa niu kwe -

stii mo de lo wych; szcze gó ³y s¹ tyl ko na stêp stwem te go. Prze cie¿ kon sty tu cja

mó wi tyl ko o sê dzi, nie o sê dzi s¹ du re jo no we go, okrê go we go, ape la cyj ne -

go. A wiêc przy jê cie mo de lu sê dzie go gro dz kie go nie na ru sza ³o by war to œci

kon sty tu cyj nych, czy li te go, czym siê po wi nien le gi ty mo waæ sê dzia.

Is t nie j¹ oba wy, co bê dzie, jak sê dzia gro dz ki siê nie spraw dzi. Uwa -

¿am, ¿e to sa mo, co siê dzie je obe c nie, kie dy sê dzia s¹ du re jo no we go nie

spe³ nia po k³a da nych w nim na dziei. Prze cie¿ nie ma ¿a dne go po wo du, by to 

zmie niaæ. To je dnak nie jest sy tua cja mo de lo wa.

Pro szê pañ stwa, zo sta ³y tu taj przed sta wio ne kon cep cje przed s¹ du re fe -

ren dar skie go. Ode bra³em to ja ko ro dzaj przy mu so we go po stê po wa nia me dia -

cyj ne go. Uwa ¿am, ¿e na le ¿a ³o by opo wie dzieæ siê prze ciw ko te mu

roz wi¹ za niu, któ re – za miast up ra sz czaæ pro ce du rê – wpro wa dza jak gdy by

ko lej n¹ in stan cjê. Sko ro przed s¹d re fe ren dar ski mia³ by byæ przy mu so wy, to

nie wpro wa dza³ by on ¿a dne go up ro sz cze nia – naj pierw by³ by ten przed s¹d,

póŸ niej do pie ro do cie ra ³o by siê do in stan cji s¹ do wej. Rozu miem, gdy by ten

przed s¹d re fe ren dar ski koñ czy³ siê ja k¹œ for m¹ po stê po wa nia – umo rze niem,

za war ciem ugo dy. Oczy wi œcie, ma my œwia do moœæ te go, ¿e po stê po wa nie

me dia cyj ne ku le je, ale to jest kwe stia te go, ¿e ono siê nie przy jê ³o i nie przy -

jmu je siê w men tal no œci stron pro ce so wych Rze czy po spo li tej Pol skiej. Tak jest 

i s¹ dzê, ¿e nie roz wi¹ ¿e te go, wprowadzaj¹c przed s¹ d re fe ren dar ski.

Us ³y sza ³em tu taj zda nie, ¿e do p³yw z wol ne go za wo du w ja kiœ spo sób

móg³ by ro dziæ po de jrze nia o pa to lo giê. Py tam, dla cze go mia ³o by tak byæ.

Dla cze go twier dzi siê, ¿e do stêp ad wo ka ta b¹dŸ rad cy pra w ne go do za wo du 

sê dzie go mia³ by wi¹ zaæ siê z mo¿ li wo œci¹ wy st¹ pie nia pa to lo gii? Prze cie¿

kon cep cja do stê pu do urzê du sê dzie go osób wy ko nu j¹ cych in ne wol ne za -

wo dy ma tê za le tê, ¿e mo¿ na do ko naæ oce ny po staw ety cz nych tych osób

pod czas do tych cza so we go wy ko ny wa nia przez nie za wo du. Mo¿ na oce niæ,

jak ad wo kat czy rad ca pra w ny bro ni³ in te re sów swoich klien tów, czy on

w pe w nym mo men cie nie prze sta wa³ bro niæ in te re sów klien ta i czy te raz

mo¿ na o nim po wie dzieæ, ¿e to nie jest cz³o wiek nie z³om ny, to nie jest oso ba 

szla chet na. To jest ogrom na za le ta. U in ne go kan dy da ta na urz¹d sê dzie go

nie mo¿ na spraw dziæ, w ja ki spo sób on bro ni i re pre zen tu je czyjœ in te res. Nie 

da siê spraw dziæ, czy on jest nie z³om ny. Prze cie¿ naj lep sza mo¿ li woœæ do -
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ko na nia oce ny te go, jak ktoœ bro ni swo je go klien ta, jest w³a œ nie w spra wach

kar nych. Pra wnik, tak jak ja ko ad wo kat bro ni³ swo je go klien ta, tak bê dzie

bro niæ in te re su wy mia ru spra wied li wo œci ja ko sê dzia. By³ bym je dnak bar dzo 

kry ty cz ny wo bec te go, ¿e by ta kiej oce ny do ko ny waæ przy po mo cy wi zy ta to -

rów s¹ do wych. Ta ka oce na, gdy by j¹ tak do s³o wnie ro zu mieæ, wkra cza ³a by

w pe wien za kres ta jem ni cy za wo do wej, bo wi zy ta tor nie jest w sta nie do ko -

naæ oce ny tyl ko na pod sta wie wy st¹ pieñ w s¹ dzie, trze ba by pe w nie za jrzeæ

do akt, a to jest ta jem ni ca za wo do wa – i ta jem ni ca ad wo kac ka, i ta jem ni ca

rad cy pra w ne go.

Na ko niec je sz cze je d na uwa ga prak ty cz na. Na wet jak do jdzie my do

za ak cep to wa nia po mys ³u, ¿e urz¹d sê dzie go jest ko ro n¹ za wo dów pra wni -

czych, to po zo sta je, nie ste ty, naj trud niej sza rzecz. Trze ba wska zaæ, kto ma

stwo rzyæ kon cep cjê, któ ra zo sta nie przy jê ta. Ja ju¿ wy ra zi ³em swój po gl¹d,

¿e do b rze by by ³o, gdy by zo sta ³a przy jê ta kon cep cja Kra jo wej Ra dy S¹ do -

wni ctwa, ¿e by – ze wzglê du na po sia da nie po ten cja ³u in te lek tual ne go – to

ona nad ni¹ pra co wa ³a. Zre szt¹ uwa ¿am, ¿e w ra mach kon sty tu cyj nej

roli Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa mie œci siê me ry to ry cz na od po wie dzial noœæ

za spra wo wa nie wy mia ru spra wied li wo œci. Dziê ku jê bar dzo.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo.

Te raz pro szê o za bra nie g³o su pa na se na to ra Zbi gnie wa Ci cho nia.

Se na tor Zbi gniew Ci choñ
Cz³o nek Ko mi sji Usta wo daw czej

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Sza no wni Pañ stwo!

Prze pra szam, ¿e siêg nê do w³a s nych do œwiad czeñ, ale myœ lê, ¿e zw³a -

sz cza m³o dym lu dziom mo ¿e to byæ po trzeb ne, mo ¿e przy daæ siê ja ko pe w -

na wska zów ka. Tak siê sk³a da, ¿e naj pierw od by ³em ap li ka cjê s¹ dow ¹,

po tem rad cow sk¹, a wre sz cie na koñ cu ad wo kac k¹. Chcia³ bym tu taj po wie -

dzieæ moim m³od szym ko le gom, któ rzy prze cie¿ s¹ pra wni ka mi, ¿e ma cie

na praw dê bar dzo ma ³e po jê cie o wszy s t kich za wo dach pra wni czych, zw³a -

sz cza o tych, któ re siê okreœ la mia nem wol nych za wo dów. Szcze gól nie

zwró ci ³o to mo j¹ uwa gê w mo men cie, kie dy pan Grze gorz Maj – przed sta wi -
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ciel Sto wa rzy sze nia Fair Play, u¿y³ sfor mu ³o wa nia „ap li ka cje ko mer cyj ne”,

a przed chwi l¹ wy stê pu j¹ cy pan Woj ciech Ga jos – przed sta wi ciel Sto wa rzy -

sze nia Do rad ców Pra w nych, za cz¹³ siê za sta na wiaæ nad tym, ja kie po wi¹ za -

nia mo g¹ mieæ oso by wy ko nu j¹ ce wol ne za wo dy z pó³ œwiat kiem. Dla mnie

jest to rzecz wrêcz nie wyob ra ¿al na. Ja nie bê dê siê ob ra ¿a³, cho cia¿ w³a œci -

wie mo¿ na i ta k¹ po sta wê przy j¹æ. Po chy lam siê nad m³o dy mi lu dŸmi, któ rzy 

– nie wiem gdzie – ta kie wy ob ra ¿e nie o po szcze gól nych za wo dach so bie

wy ro bi li. Je ¿e li na stu diach, no to bia da tym stu diom, bo to zna czy, ¿e

kszta³ ci siê piêæ dzie si¹t ty siê cy ab sol wen tów, wy pu sz cza oko ³o sze œciu czy

oœ miu ty siê cy bar dzo nie dou czo nych lu dzi, któ rzy nie wie dz¹, o czym mó -

wi¹. Pro szê pañ stwa, u¿y wa nie te go ty pu sfor mu ³o wañ jest czymœ nie do pu -

sz czal nym.

Je ¿e li cho dzi o sa m¹ kon cep cjê sê dzie go ja ko zwieñ cze nia ka rie ry za -

wo do wej pra wni ka, to jest to piêk na kon cep cja, któ ra wy ni ka ze wspól nych

eu ro pej skich tra dy cji. W wiê k szo œci pañstw tak jest, czy nam siê to po do ba,

czy nie. Wi do cz nie prze ma wia za tym wie lo let nie do œwiad cze nie kra jów cy -

wi li zo wa nych, w któ rych, na szczê œcie, nie pa no wa³ sy s tem ko mu ni sty cz ny.

W tym ¿e sy s te mie, o czym m³o dzi lu dzie ju¿ nie pa miê ta j¹, usi ³o wa no trak -

to waæ sê dzie go jak urzê dni ka, któ ry ma byæ prze d³u ¿e niem ra mie nia pañ -

stwo we go, a na do br¹ spra wê prze d³u ¿e niem PZPR, któ ra uzur po wa ³a so bie

pra wo do rz¹ dze nia ca ³ym na ro dem. W tym cza sie oso by wy ko nu j¹ ce pe w -

ne wol ne za wo dy za cho wa ³y siê w spo sób bar dzo go d ny. Jak te raz s³y szê

sfor mu ³o wa nia, ¿e mo g¹ one mieæ po wi¹ za nia z pó³ œwiat kiem, to jest to na -

praw dê bo les ne. Pro szê pañ stwa, na ca ³ym œwie cie jest ta ka dro ga i dla te go

ja te¿ siê przy chy lam do tych pro po zy cji, któ re, z cze go siê cie szê, przed sta -

wi³ ró w nie¿ pan Mi ko ³aj Pie trzak, m³o dy przed sta wi ciel Hel siñ skiej Fun da cji 

Praw Cz³o wie ka. Rze czy wi œcie, dro ga do za wo du sê dzie go, do po wo ³a nia

sê dzie go, bo trze ba trak to waæ to ja ko po wo ³a nie, po win na byæ ta ka, ¿e tê

fun kcjê bê d¹ wy ko ny waæ lu dzie, któ rzy nie tyl ko ma j¹ przy go to wa nie za wo -

do we i do œwiad cze nie, ale ró w nie¿ s¹ lu dŸmi o nie ska zi tel nym cha rak te rze.

Po to, ¿e by to za pe wniæ, uwa ¿am, ¿e miê dzy in ny mi po trzeb ne bê dzie uzy s -

ka nie re ko men da cji od sa mo rz¹ du za wo do we go dla osób, któ re bê d¹ siê sta -

ra ³y wejœæ w sze re gi sê dziów.

Pro szê pañ stwa, tak jest na ca ³ym œwie cie. Ob ser wo wa ³em, jak jest

w Sta nach Zje dno czo nych, jak tam tej si sê dzio wie – tam jest wpraw dzie in ny

sy s tem, oni s¹ wy bie ra ni przez spo ³e czeñ stwo – bar dzo uwa ¿a j¹ na to, by za -

cho wy waæ siê go d nie, by sza no waæ stro ny pro ce so we, ad wo ka tów, pro ku ra -

to rów, bo w pe w nym mo men cie oni mo g¹ stra ciæ swo je fun kcje i wte dy

z po wro tem mu sz¹ wró ciæ do za wo du ad wo ka ta czy pro ku ra to ra. Tam jest
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nie do po myœ le nia ta kie za cho wa nie, któ re u nas, nie ste ty, czê sto siê zda rza

na sa li s¹ do wej. Cho dzi o to, ¿e u nas by wa tak, ¿e sê dzia – czê sto m³o dy

– nie sza nu je stro ny, zw³a sz cza nie sza nu je skrom ne go cz³o wie ka, je ¿e li ten

wy stê pu je bez ad wo ka ta. Przy ad wo ka cie to je sz cze czê sto sê dzio wie tem -

pe ru j¹ swo je ape ty ty co do po u cza nia, któ re czê sto prze kra cza mia rê przy -

zwoi to œci, wrêcz ³a mie za sa dy kul tu ry.

Ja ko przy k³ad po dam sy tua cjê, ja ka nie da w no spot ka ³o mnie ja ko ad -

wo ka ta. Otó¿ by ³o po sie dze nie nie ja wne i na sa lê roz praw wszed³ ze mn¹

ap li kant, od któ re go za ¿¹ da no, ¿e by oka za³ le gi ty ma cjê ap li kan ck¹. Po nie -

wa¿ jej nie mia³, to ja po wie dzia ³em, ¿e po twier dzam to, i¿ jest to mój ap li -

kant. Co wte dy zro bi li sê dzio wie? Na ka za li mu opu sz cze nie sa li! No, pro szê

pañ stwa, to jest skan da li cz ne za cho wa nie, nie chcê te go na zy waæ po imie -

niu. Nie ste ty, czê sto w za cho wa niu m³o dych adep tów sztu ki s¹ do wej brak

ele men tar nej kul tu ry. Nad tym po win na czu waæ kor po ra cja sê dziow ska.

Dla te go uwa ¿am, ¿e na le ¿y za pe wniæ kszta³ ce nie tych m³o dych lu dzi w³a œ -

nie przez sê dziów, tak jak to przed sta wia³ pre zes Kra jo wej Ra dy S¹ do wni -

ctwa, pan sê dzia Sta ni s³aw D¹b row ski. Ci sê dzio wie po win ni wdro ¿yæ

m³o dych lu dzi do za wo du, za poz naæ ich nie tyl ko z za sa da mi pra wa, ale

i z za sa da mi za cho wa nia na sa li s¹ do wej. S¹ dzê, ¿e te pro po zy cje, gdy by je

sca liæ, z je d nej stro ny, co do spo so bu kszta³ ce nia, a z dru giej stro ny, co do

spo so bu do cho dze nia, ¿e tak po wiem, in n¹ œcie¿ k¹ do za wo du sê dzie go,

czy li od wol nych za wo dów, za s³u gu j¹ jak naj bar dziej na uz na nie.

Chcia³ bym zwró ciæ uwa gê na to, ¿e s¹ w³a œci wie dwie spra wy do roz -

wa ¿e nia. Pier wsza z nich przy wiod ³a do tej dys ku sji – jest to kwe stia za rea -

go wa nia na wy rok Try bu na ³u Kon sty tu cyj ne go, któ ry stwier dzi³, ¿e ase so rzy

ze wzglê du na ich usy tuo wa nie pra w ne nie spe³ nia j¹ wy mo gów sê dzie go

w ro zu mie niu kon sty tu cji i w ro zu mie niu art. 6 Eu ro pej skiej Kon wen cji Praw

Cz³o wie ka. Dys ku sja ze sz³a na bo cz ne to ry zwi¹ za ne z tym, cze mu zre szt¹

siê nie dzi wiê, ¿e m³o dzi lu dzie chc¹ siê do staæ do po szcze gól nych za wo -

dów. Ale to jest, pro szê pañ stwa, dru gie za ga dnie nie, któ re, moim zda niem,

wy ma ga od rêb nej de ba ty. Dziê ku jê bar dzo.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo. S¹ dzê, ¿e to wy st¹ pie nie wy wo ³a g³o sy po le mi cz ne.

Pro szê o za bra nie g³o su pa na Grze go rza Kar cza z Ogól no pol skie go

Sto wa rzy sze nia Re fe ren da rzy S¹ do wych. Pro szê bar dzo.
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Grze gorz Karcz
Przed sta wi ciel Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia 

Re fe ren da rzy S¹ do wych

Chcia³ bym od nieœæ siê do za rzu tu sfor mu ³o wa ne go w sto sun ku do kon -

cep cji przed s¹ dów re fe ren dar skich, ich ob li ga to ryj no œci. Zna cze nie mo jej

wy po wie dzi by ³o ta kie, ¿e jest pe w na ka te go ria spraw, w któ rych ju¿ is t nie je

ob li ga to ryj noœæ wy czer pa nia da ne go try bu. Przy wo ³a ³em po stê po wa nie do -

ty cz¹ ce ak tua li za cji op ³at z ty tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go. Wiê k szoœæ

swoich kon cep cji od no szê do za kre su tych spraw, któ re bê d¹ wcho dzi ³y

w za kres ochro ny pra w nej. Ta ki przed s¹d re fe ren dar ski ró w nie¿ fun kcjo nu -

je, mo¿ na go do strzec w ra mach pro ce du ry s¹dowo-administracyjnej

zwi¹ za nej z usta le nia mi o uzy s ka nie pra wa po mo cy. Nie twier dzê, ¿e wszy s -

t kie spra wy siê do te go na da j¹, ale z pe w no œci¹ jest ta ki ka ta log. Ty le ty tu ³em

spro sto wa nia.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo.

Za pra szam do za bra nia g³o su pa na Woj cie cha Ga jo sa ze Sto wa rzy sze -

nia Do rad ców Pra w nych. Pro szê.

Woj ciech Ga jos
Przed sta wi ciel Sto wa rzy sze nia Do rad ców Pra w nych

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy, chcia³ bym siê od nieœæ do wy po wie dzi pa na se -

na to ra Zbi gnie wa Ci cho nia. Chy ba nie do koñ ca zro zu mia³ on treœæ mo je go

wy st¹ pie nia i treœæ sta no wis ka re pre zen to wa ne go przez Sto wa rzy sze nie Do -

rad ców Pra w nych.

W wy st¹ pie niu by ³a mo wa o mo¿ li wo œciach po ja wie nia siê pa to lo gii.

Oczy wi œcie, ta kie mo¿ li wo œci s¹ za wsze, ale na pe w no in ne s¹ w przy pad ku

przed siê bior cy dzia ³a j¹ ce go na wol nym ryn ku ni¿ w przy pad ku urzê dni ka,

któ ry od po cz¹t ku zwi¹ za³ swo j¹ ka rie rê z s¹ dem czy pro ku ra tu r¹. Ja ko sto wa -

rzy sze nie uwa ¿a my, ¿e w tym pier wszym wy pad ku mo¿ li wo œci wy st¹ pie nia

pa to lo gii s¹ zna cz nie wiê k sze. Dla cze go? Nie tak da w no, bo w po ³o wie ze -

sz³e go ro ku, me dia do no si ³y, bo daj ¿e „Rzecz po spo li ta”, o afe rze w War sza -
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wie. By ³y po de jrze nia, ¿e cz³on ko wie pa le stry war szaw skiej po ma ga li

prze stêp com uzy s ki waæ nie pra w dzi w¹ do ku men ta cjê me dy cz n¹ w ce lu skró -

ce nia im tym cza so we go are sztu. Pa to lo gia mo ¿e wiêc po ja wiæ siê wszê dzie.

My mó wi my tyl ko ty le, ¿e je ¿e li ktoœ pro jek tu je pra wo, to w trak cie

je go two rze nia po wi nien wzi¹æ pod uwa gê tak ¿e ten punkt wi dze nia. To

jest tak jak z umo wa mi. Umo wy w pra wie s¹ pi sa ne na z³e cza sy. Te go nikt 

nie kwe stio nu je. Gdy by stro ny sto sun ku zo bo wi¹ za ne go za wsze wy -

wi¹ zy wa ³y siê ze swoich obo wi¹z ków, to po co trze ba by by ³o pod pi sy -

waæ umo wê. Mo¿ na by ³o by j¹ za wie raæ ust nie. Przy k³a dem mo ¿e byæ

po wo ³a nie obe c ne go mi ni stra spra wied li wo œci, pa na Zbi gnie wa Æwi¹ kal -

skie go, cze mu to wa rzy szy ³a bu rza me dial na tyl ko dla te go, ¿e spo rz¹ dzi³

dla ko goœ opi niê. Do ty ka my wiêc nie zmier nie dra¿ li wej spo ³e cz nie kwe -

stii – pan me ce nas, któ ry bro ni³ ró¿ nych osób w ró¿ nych pro ce sach, na gle

bê dzie za sia da³ po dru giej stro nie sto ³u sê dziow skie go. Kto wiêc bê dzie

t³u ma czy³ opi nii pub li cz nej i kreo wa³ po zy ty wny wi ze ru nek wy mia ru

spra wied li wo œci wo bec spo ³e czeñ stwa? Prze cie¿ cho dzi o to, ¿e ka ¿ dy

oby wa tel mu si wie rzyæ w spra wied li woœæ, a to mo ¿e po wo do waæ, ¿e ta

wia ra zo sta nie za chwia na. Sta no wis ko na sze go sto wa rzy sze nia mó wi tyl -

ko ty le, ¿e z te go pun ktu wi dze nia na le ¿y przy jrzeæ siê tej re gu la cji, zro -

biæ to na ty le do b rze, aby ta kie sy tua cje nie mia ³y miej sca. To jest tyl ko

i wy ³¹ cz nie dmu cha nie na zim ne.

Pan se na tor Zbi gniew Ci choñ mia³ tu taj mo¿ li woœæ po wie dze nia o tym, 

jak to wy gl¹ da w s¹ dach – cza sa mi zda rza j¹ siê m³o dzi sê dzio wie, ase so ro -

wie, któ rzy nie wie dz¹, jak za cho waæ siê na sa li s¹ do wej. Otó¿ ja w ze sz³y

pi¹ tek mia ³em przy jem noœæ od by cia roz mo wy kwa li fi ka cyj nej w ra mach te -

sto wa nia i od da wa nia prze ze mnie rê ko jmi na le ¿y te go wy ko ny wa nia za wo -

du ad wo ka ta. Przez s¹ dy ad mi ni stra cyj ne od dwu dzie stu lat jest podkreœlane, 

¿e rê ko jmia na le ¿y te go wy ko ny wa nia za wo du ad wo ka ta to jest spe³ nia nie

przez kan dy da ta wy mo gów etyczno-moralnych, a nie pro fe sjo nal nych. Zo -

sta ³em je dnak pod da ny nor mal ne mu eg za mi no wi. Po mi jam fakt, ¿e ot war cie 

za wo dów po le ga na tym, ¿e ra dy ad wo kac kie, w tym ka to wic ka, w któ rej ja

aku rat mia ³em przy jem noœæ byæ, pod jê ³y uchwa ³ê, ¿e bê d¹ zry cza³ to wa ny mi 

ko sz ta mi po stê po wa nia kwa li fi ka cyj ne go, czy li w ogó le po stê po wa nia nie -

zna ne go usta wie, ob ci¹ ¿aæ kan dy da tów do za wo du, czy li de fa cto oby wa te -

li. Ja ro zu miem, ¿e kor po ra cja po bie ra op ³a ty za wpis. Ale za

prze pro wa dze nie po stê po wa nia? W pra wie ad mi ni stra cyj nym od lat jest nie -

kwe stio no wa na za sa da, ¿e ko sz ty po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go po no si

urz¹d, z któ re go usta wo wych obo wi¹z ków wy ni ka po win noœæ pod jê cia

okreœ lo ne go dzia ³a nia. ̄ e by by ³a ja s noœæ – do ty czy to tak ¿e me ry to ry cz nych 
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pre dy spo zy cji cz³on ków pa le stry do wy ko ny wa nia ja kie go kol wiek za wo du.

A wiêc ja te¿, ja ko oby wa tel, mo gê mieæ co do te go w¹t pli wo œci. Dziê ku jê.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo. Pro szê, Pa nie Mi ni strze.

Ja cek Cza ja
Pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci

Pa nie Prze wo dni cz¹ cy! Sza no wni Pañ stwo!

Mo ¿e po wró cê do g³ó wne go nur tu dzi siej szych roz wa ¿añ.

Pro szê pañ stwa, chcia³ bym je sz cze uzu pe³ niæ kwe stie do ty cz¹ ce mo -

de lu ka rie ry sê dziow skiej. Rze czy wi œcie, za u wa ¿y ³em, ¿e jest pe w ne przy -

wi¹ za nie do po mys ³u Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa, ¿e to w³a œ nie sê dzia gro -

dz ki ma byæ tym mo de lo wym roz wi¹ za niem, któ re po win niœ my wpro wa dziæ

do ustro ju s¹ dów po wsze chnych. Pod kreœ lam, nie po dzie lam te go po gl¹ du,

tak ¿e z te go po wo du – chcia³ bym to za zna czyæ – ¿e w ob sza rze sto so wa nia

pra wa i ochro ny pra w nej zu pe³ nie nie do ce nia my in sty tu cji re fe ren da rza

s¹ do we go. W pe³ ni po dzie lam po gl¹d, któ ry wy ra zi³ pan Grze gorz Karcz,

przed sta wi ciel Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Re fe ren da rzy S¹ do wych, co

do przed s¹ du re fe ren dar skie go. Jak siê ana li zu je orze cz ni ctwo Try bu na ³u Kon -

sty tu cyj ne go, to wi daæ, ¿e Try bu na³ Kon sty tu cyj ny ni gdy nie po wie dzia³, ¿e

w ka ¿ dej roz strzy ga nej spra wie po win na byæ od po cz¹t ku do koñ ca kon tro la

s¹ do wa wy ko ny wa na przez sê dziów b¹dŸ s¹ dy. Ten ob szar do za go spo da ro -

wa nia jest du ¿y. Wy da je mi siê, ¿e po win niœ my o tym pa miê taæ.

Wró cê do te ma tu sê dzie go gro dz kie go, ob ni ¿e nia sta tu su sê dzie go

i stan dar dów od noœ nie do kan dy da tów na sê dziów. Chcia³ bym wska zaæ

pañ stwu na je d n¹ rzecz. Je ¿e li mó wi my o zna cz¹ cym wy ro ku Try bu na ³u

Kon sty tu cyj ne go z ubieg ³e go ro ku, to na le ¿a ³o by mo ¿e te¿ do koñ ca prze -

czy taæ uza sa dnie nie te go wy ro ku. Otó¿ Try bu na³ przy wo ³a³ swój wcze œ niej -

szy wy rok, ju¿ piê tna sto let ni – Orze cze nie z dnia 9 li s to pa da 1993 r.

(K 11/93), któ re go bar dzo kró t ki frag ment po zwo lê so bie przy to czyæ. Try bu -

na³ wów czas stwier dzi³, ¿e „sê dzia pe³ ni spe cy fi cz n¹ fun kcjê spo ³e cz n¹ ja ko

ar bi ter w kon flik tach spo ³e cz nych. Fun kcji tej nie mo¿ na uto¿ sa miaæ wy -

³¹ cz nie z pra wid ³o wo œci¹ i fak ty cz n¹ bez stron no œci¹ orze cz ni ctwa. Pe³ nie -
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nie ro li ar bi tra wy ma ga kre dy tu za u fa nia pub li cz ne go.”. Po staw my so bie

w ta kim ra zie py ta nie, czy m³o dy cz³o wiek, któ ry koñ czy stu dia pra wni cze,

ap li ka cjê, na wet do br¹, ale nie ma ¿a dne go do œwiad cze nia ¿y cio we go, rze -

czy wi œcie jest oso b¹, któ r¹ stro na przy cho dz¹ ca do s¹ du mo ¿e ob da rzaæ

pe³ nym kre dy tem za u fa nia pub li cz ne go. Co wiê cej, w dal szej czê œci Try bu -

na³ Konstytucyjny stwier dzi³: „Sê dzia po zba wio ny te go za u fa nia nie mo ¿e

w spo sób pra wid ³o wy roz strzy gaæ kon flik tów i s³u ¿yæ za cho wa niu spo ko ju

pub li cz ne go.”. Jest to wa¿ ne, je ¿e li kon fron tu je my wy rok z uza sa dnie niem

pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych

oraz nie któ rych in nych ustaw przy go to wa nym przez Kra jo w¹ Ra dê S¹ do -

wni ctwa, gdzie ju¿ na pier wszej stro nie znaj du je siê ta ki oto frag ment: „pro -

po no wa ne roz wi¹ za nia po przez stwo rze nie do dat ko we go, pier wsze go,

nie ja ko wstêp ne go sta no wis ka sê dziow skie go o ogra ni czo nym za kre sie

kom pe ten cji (...) po zwo l¹ na do ko na nie oce ny pre dy spo zy cji i cech cha rak -

te ru sê dzie go przed wy po sa ¿e niem go w kom pe ten cje roz poz na wa nia

spraw o wiê k szej wa dze.” (Sta no wis ko Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa z dnia

13 mar ca 2008 r.). Przy wo ³am je sz cze raz to, co po wie dzia ³em wcze œ niej.

Czy spraw dza nie tych kom pe ten cji ma siê od by waæ na tkan ce spo ³e czeñ -

stwa? Ab so lut nie nie ma na to przy zwo le nia spo ³e cz ne go. Chcia³ bym przy to -

czyæ frag ment is tot ne go dla sê dziów do ku men tu – Eu ro pej skiej Kar ty

Usta wo wych Za sad Do ty cz¹ cych Sê dziów. Tam w pun kcie drugim wy raŸ nie 

jest mo wa o tym, ¿e usta wo we za sa dy do ty cz¹ ce re kru ta cji sê dziów mu sz¹

okreœ laæ wy ma ga nia do ty cz¹ ce nie tyl ko wy kszta³ ce nia, ale i do œwiad cze nia

za wo do we go. A ja kie jest do œwiad cze nie za wo do we oso by, któ ra skoñ czy ³a

stu dia? Jej do œwiad cze nie po le ga tyl ko na tym, ¿e od by ³a ona sta¿ al bo

kszta³ ci ³a siê w cen trum, gdzie siê kszta³ ci ap li kan tów. Nie ste ty, do œwiad cze -

nia za wo do we go tym oso bom przy pi saæ nie mo ¿e my.

Osta t ni ar gu ment, któ ry chcia³ bym pañ stwu przy to czyæ, w moim prze -

ko na niu po ka zu je ogrom n¹ po my³ kê w kon cep cji sê dzie go gro dz kie go. Ro -

dzi siê py ta nie, po co sê dzia gro dz ki mia³ by fun kcjo no waæ. W uza sa dnie niu

jest za war ta myœl, ¿e po to, abyœ my go spraw dzi li w orze ka niu. Ale sê dzi¹

gro dz kim, zgo d nie z wy ma ga nia mi okreœ lo ny mi w tym pro jek cie, by ³a by

oso ba, któ ra obe c nie jest ase so rem s¹ do wym. Cho dzi do k³a dnie o tê sa m¹

gru pê osób. Je ¿e li spo jrzy my na do œwiad cze nia Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa 

w oce nie ase so rów po trzy- czy czte ro let nim orze ka niu w s¹ dach re jo no -

wych, to mo ¿e my mieæ ob raz te go, jak do bre jest wy kszta³ ce nie tych osób,

i od po wie dzieæ na py ta nie, czy rze czy wi œcie ta ka for ma spraw dza nia jest po -

trzeb na. Trze ba zba daæ, ja ki pro cent sta no wi ne ga ty wna oce na ase so rów.

Tu, pro szê pañ stwa, byæ mo ¿e spot ka nas naj wiê k sze za sko cze nie, bo oka -
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zu je siê, ¿e w ci¹ gu ro ku li cz ba od mów skie ro wa nia wnios ku do pa na pre zy -

den ta o po wo ³a nie na sta no wis ko sê dzie go s¹ du re jo no we go nie prze kra cza

piê ciu. To zna czy, ¿e z kil ku set – na przy k³ad sze œciu set, sied miu set czy oœ -

miu set – kan dy da tów ase so rów w oce nie Kra jo wej Ra dy S¹ do wni ctwa cza sa -

mi trzy, czte ry oso by nie kwa li fi ku j¹ siê do przed sta wie nia pa nu

pre zy den to wi do po wo ³a nia na sta no wis ko sê dzie go. Tak wiêc pro szê zo ba -

czyæ, do cze go do cho dzi my – dla wy se lek cjo no wa nia tej gru py trzech czy

czte rech osób two rzy my oso b n¹ ka te go riê sê dzie go gro dz kie go, ¿e by po tem

te oso by ca ³e ¿y cie mog ³y orze kaæ ja ko sê dzio wie gro dzcy i byæ mo ¿e czy niæ 

krzyw dê oby wa te lom.

Z te go pun ktu wi dze nia zna cz nie lep szym roz wi¹ za niem jest stwo rze -

nie na stê pu j¹ ce go me cha niz mu. Po eg za mi nie sê dziow skim wpro wa dzi siê

do b rze przy go to wa nych teo re ty cz nie m³o dych lu dzi, ale bez do œwiad cze nia 

za wo do we go, w kon kret ne obo wi¹z ki, by wy ko ny wa li czyn no œci prak ty cz -

ne, a kie dy oka ¿e siê, ¿e po sied li umie jêt noœæ sto so wa nia pra wa, ot wo rzy siê

dla nich dro ga do kan dy do wa nia na wa ku j¹ ce sta no wis ko sê dziow skie. Z te -

go pun ktu wi dze nia obe c ny kszta³t usta wy – Pra wo o s¹ dach po wsze chnych, 

je œ li cho dzi o po dzia³ na sê dziów re jo no wych, okrê go wych i ape la cyj nych,

jest zu pe³ nie wy star cza j¹ cy i nie po trze ba tu taj ¿a dnej mo dy fi ka cji. Dziê ku jê 

bar dzo.

Se na tor Boh dan Pa sz kow ski
Za stêp ca Prze wo dni cz¹ ce go Ko mi sji Usta wo daw czej

Dziê ku jê bar dzo.

Nad szed³ mo ment, ¿e by za koñ czyæ na sze dzi siej sze spot ka nie.

Chcia³ bym pañ stwu po dziê ko waæ, tak ¿e tym oso bom, któ re za bie ra ³y

g³os, a do tej chwi li ju¿ nie do trwa ³y, ale w szcze gól no œci pañ stwu, któ rzy do -

trwa li do koñ ca i przy s³u chi wa li siê wy st¹ pie niom, czy te¿ za bie ra li g³os pod -

czas po sie dze nia.

Na sz¹ in ten cj¹ by ³o przede wszy s t kim stwo rze nie fo rum wy mia ny sta -

no wisk, prze myœ leñ in sty tu cji, osób, or ga nów, œro do wisk, któ re ma j¹ du ¿o

do po wie dze nia w spra wie jak naj lep sze go fun kcjo no wa nia wy mia ru spra -

wied li wo œci w na szym kra ju, bo ma j¹ li cz ne do œwiad cze nia i kom pe ten cje,

by na te rze czy wp³y waæ. Na szym ce lem nie by ³o wy pra co wa nie je dno li te go 

sta no wis ka, ale je ¿e li dzi siej sze spot ka nie w ja kimœ stop niu przy czy ni ³o siê

do te go, je ¿e li pe w ne ar gu men ty, któ re dzi siaj na tej sa li by ³y uja wnio ne,

wp³y n¹ na kszta³t pro jek tów roz wi¹ zañ usta wo wych, mam na dzie jê, ¿e nie -
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ba wem przed k³a da nych, to ten cel te¿ osi¹g nê liœ my. Do b rze, ¿e na st¹ pi ³a

wy mia na myœ li miê dzy ró¿ ny mi po ko le nia mi pra wni ków, to te¿ jest bar dzo

is tot ny wy miar na sze go spot ka nia.

To spot ka nie na pe w no przy czy ni ³o siê ró w nie¿ do te go, ¿e my, ja ko

przed sta wi cie le w³a dzy usta wo daw czej, zo sta liœ my wzbo ga ce ni o wie dzê

w po ru sza nej ma te rii, któ r¹ pañ stwo nam prze ka za li œcie. Tak to jest, ¿e w³a -

dza s¹ do wni cza, oczy wi œcie w ra mach swej kon struk cji kon sty tu cyj nej, jest

wy pe³ nia na tre œci¹ roz wi¹ zañ usta wo wych. St¹d te¿ myœ lê, ¿e do b rze, i¿ do -

sz³o do bez po œre dnie go spot ka nia przed sta wi cie li w³a dzy usta wo daw czej,

s¹ do wni czej, wy ko naw czej i œro do wisk, któ re two rz¹ tkan kê ¿y cia wy mia ru

spra wied li wo œci. Mó wiê o œro do wis kach ró¿ nych kor po ra cji za wo do wych

czy sa mo rz¹ dów. S¹ dzê, ¿e to do b rze, ¿e siê tu spot ka liœ my.

Przy sz³a mi do g³o wy pe w na re flek sja, któ r¹ siê z pañ stwem te raz, ju¿

na ko niec, po dzie lê. Zo sta³ tu taj przed sta wio ny po stu lat, aby za wód sê dzie -

go by³ uko ro no wa niem dro gi ¿y cio wej pra wni ka. Myœ lê, ¿e sam fakt, i¿ spra -

wa po cz¹t ków ka rie ry s¹ do wej, czy li kwe stia ase su ry czy wcho dze nia do

za wo du sê dzie go, sta no wi po le o¿y wio nej dys ku sji, wy mia ny ró¿ ne go ro -

dza ju spo jrzeñ, œwiad czy o tym, ¿e bar dzo du ¿a wa ga jest przy wi¹ zy wa na

do za wo du sê dzie go i de fa cto wy ko ny wa nie tej fun kcji jest pe w ne go ro dza -

ju uko ro no wa niem, po wie dzia³ bym, pra cy w sy s te mie wy mia ru spra wied li -

wo œci w na szym kra ju. Mam na dzie jê, ¿e na sze dzi siej sze spot ka nie

przy czy ni siê do te go, ¿e osta te cz na ju¿ for mu ³a, któ ra przy jmie for mê usta -

wy, jak naj szyb ciej siê po ja wi. Cho dzi o to, abyœ my nie pra co wa li pod pre sj¹

cza su nad adek wat n¹ for mu ³¹ roz wi¹ za nia te go pro ble mu, na któ ry w swoim 

wy ro ku zwró ci³ uwa gê Try bu na³ Kon sty tu cyj ny.

Dziê ku jê bar dzo. Je sz cze raz ¿y czê pañ stwu wszy s t kie go do bre go. Za -

my kam po sie dze nie Ko mi sji Usta wo daw czej.


