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I. TZW. „SPŁASZCZENIE” STRUKTURY SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO 

istota i uzasadnienie projektowanych zmian 

1. Istota zmian objętych rządowymi projektami ustaw z 15.03.2022 r.: Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (UD 322 – dalej „pusp22”) i Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (UD 323 – dalej: „pwpusp22”) 

A. Reorganizacja struktury sądownictwa powszechnego: 

 Zastąpienie dotychczasowej trójstopniowej struktury (likwidacja sądów rejonowych, 

sądów okręgowych i sądów apelacyjnych) strukturą dwustopniową (powołanie sądów 

okręgowych i sądów regionalnych na bazie zasobów kadrowych i majątkowych 

dotychczasowych sądów); 

 Wprowadzenie jednolitej pierwszej instancji (sądy okręgowe) i drugiej instancji (sądy 

regionalne) w miejsce dotychczasowego dualizmu wynikającego z podziału 

właściwości rzeczowej w I i II instancji pomiędzy sądami różnego rzędu 

 Na bazie dotychczasowych sądów rejonowych mają powstać oddziały sądów 

okręgowych 

 Zmiana wewnętrznej struktury sądów: zamiast wydziałów izby 

B. Zmiana statusu sędziów sądów powszechnych: 

-  wprowadzenie tzw. jednolitego statusu sędziego sądu powszechnego w miejsce stanowisk 

sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego 

- jednorazowe powołanie na stanowisko sędziego sądu powszechnego – zmiana miejsca 

służbowego (pomiędzy sądami okręgowymi lub sądami regionalnymi albo pomiędzy sądami 

różnego rzędu) nie będzie się wiązać z ponownym aktem powołania przez Prezydenta na 

wniosek KRS 

2. Deklarowany cel reformy: „stworzenie, w ramach konstytucyjnych zasad ustrojowych, 

struktury sądów powszechnych zdolnych do sprawnego realizowania swoich zadań, w sposób 

adekwatny do potrzeb społecznych i gospodarczych nowoczesnego państwa, respektującego 

zobowiązania międzynarodowe i prawa chronione Konwencją Praw Człowieka Podstawowych 

Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., a zarazem uwzględniającego potrzebę racjonalizacji 

kosztów sprawowanego przez sądy” 

3. Diagnoza stanu istniejącego: „Nadmiernie rozbudowana struktura organizacyjna 

sądownictwa powszechnego, stanowi jedną z zasadniczych przeszkód w racjonalnym 

wykorzystaniu kadr sądownictwa oraz osiągnięcia przez sądy efektywności orzeczniczej 

współmiernej do ponoszonych na nie nakładów. Sędziowie sądów okręgowych i sądów 

apelacyjnych rozpoznają wyraźnie mniejszą liczbę spraw niż sędziowie sądów rejonowych i 

asesorzy sądowi (…)” 

4. Proponowane remedium: „Podstawowym założeniem projektowanych zmian 

organizacyjnych jest podniesienie sprawności orzeczniczej poprzez bardziej racjonalne 

wykorzystanie kadry orzeczniczej i urzędniczej, a także bardziej efektywne wykorzystanie 

budżetu sądownictwa powszechnego, stosownie do zasady uzyskiwania najlepszych efektów z 

dokonanych nakładów. Służyć ma temu ograniczenie liczby stanowisk funkcyjnych i 



skierowanie zajmujących je osób, w większym niż dotychczas zakresie, do realizacji zadań z 

zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości” 

 

II. STRUKTURA SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO W PAŃSTWACH UE 

przegląd 

1. Pluralizm rozwiązań uwarunkowanych historycznie, kulturowo i prawno-ustrojowo: 

 4 stopnie (tylko Irlandia) 

 3 stopnie (system przeważający, w tym wszystkie państwa UE sąsiadujące z Polską za 

wyjątkiem Słowacji, w niektórych mniejszych krajach np. Łotwa i Estonia w wariancie 

2 + Sąd Najwyższy, rozpoznający zwyczajne środki zaskarżenia od orzeczeń sądów 

wyższego rzędu jako sądów I instancji) 

 2 stopnie + sędziowie pokoju (5 państw) 

 2 stopnie (7 państw, w tym Słowacja a od 2018 r. także Francja) 

2. Dominują rozwiązania zbliżone do aktualnie obowiązującego w Polsce, tj. model 

trójstopniowy, z podziałem właściwości w I i II instancji pomiędzy sądami różnego rzędu. 

3. Popularne jest również rozwiązanie odpowiadające projektowanemu, tj. model 

dwustopniowy z jednolitą pierwszą i drugą instancją (można mówić o pewnym trendzie 

zmian w stronę tego systemu, tak np. we Francji gdzie w ostatnich latach zrezygnowano ze 

struktury wielostopniowej) 

 

III. EWOLUCJA STRUKTURY I INSTANCYJNOŚCI SĄDOWNICTWA 

POWSZECHNEGO W ODRODZONEJ RZECZPOSPOLITEJ – zarys 

 Po okresie zaborów odrodzona RP „odziedziczyła” zróżnicowane, ale zasadniczo 

trójstopniowe systemy sądownictwa, z dwustopniową pierwszą  drugą instancją 

 1928 – 1950 r. model czterostopniowy z trójinstancyjnym postępowaniem cywilnym i 

dualizmem pierwszej instancji 

 1950 – 1963 r. model trójstopniowy z dwuinstancyjnym postępowaniem cywilnym i 

dualizmem pierwszej instancji 

 1963. – 1990 r. model dwustopniowy z dwuinstancyjnym postępowaniem cywilnym i 

dualizmem pierwszej instancji 

 1990-1996 r. model trójstopniowy z dwuinstancyjnym postępowaniem cywilnym i 

dualizmem pierwszej instancji 

 1996-2005 r. model trójstopniowy z trójinstancyjnym postępowaniem cywilnym i 

dualizmem pierwszej instancji 

 2005 – obecnie model trójstopniowy z dwuinstancyjnym postępowaniem cywilnym i 

dualizmem pierwszej instancji 

 Stan projektowany - model dwustopniowy z dwuinstancyjnym postępowaniem 

cywilnym i monizmem pierwszej instancji: strukturalnie i funkcjonalnie odmiennie niż 

w okresie 1963-1990 r., kiedy istniały 2 sądy powszechne pełniące funkcję sądów I instancji 

(s. powiatowe/rejonowe i s. wojewódzki3) i 1 sąd powszechny pełniący funkcję sądu II 

instancji (s. wojewódzki), przy czym dla orzeczeń sądu wojewódzkiego jako sądu I instancji, 



sądem II instancji był Sąd Najwyższy usytuowany poza tokiem instancji. Novum w polskiej 

tradycji prawnej stanowi monizm I instancji – brak podziału właściwości rzeczowej w I 

instancji pomiędzy sądami różnego rzędu 

 

IV. PORÓWNANIE SYSTEMU DOTYCHCZASOWEGO I PROJEKTOWANEGO W 

UJĘCIU OGÓLNYM 

wady i zalety trójstopniowego i dwustopniowego modelu struktury sądownictwa 

I. Model trójstopniowy:  

Zalety: 

- rozwiązanie „projakościowe” – potrzeba rozpoznawania w I instancji spraw przez sądy 

różnego rzędu, obsadzone przez sędziów o zróżnicowanym poziomie doświadczenia 

zawodowego i kompetencji orzeczniczych uzasadniona była „od zawsze” różnym poziomem 

skomplikowania poszczególnych kategorii spraw oraz ich społecznej i gospodarczej 

doniosłości. Sprawy mniejszego kalibru – sądy niższego rzędu; sprawy większego kalibru – 

sądy wyższego rzędu 

- rozwiązanie „prosprawnościowe” : 

i/ ww. podział pozwala odciążyć sędziów doświadczonych od rozpoznawania spraw 

mniejszego kalibru / poświęcenia większej ilości czasu na sprawy skomplikowane zaś sędziom 

mniej doświadczonym na szybsze zdobycie doświadczenia i kompetencji na sprawach 

mniejszego kalibru ale rozpoznawanych w większej liczbie; 

ii/ struktura trójstopniowa sprzyja powierzaniu spraw w których wskazana jest maksymalna 

bliskość sędziego i sądu wobec obywatela (zwłaszcza sprawy rodzinne i opiekuńcze, sprawy 

osobowe) liczebniejszym sądom niższego rzędu 

Wady: 

- trudności z wypracowaniem adekwatnych kryteriów należycie rozgraniczających sprawy 

poważne od mniej skomplikowanych / istotniejszych i mniej ważnych 

- trudność z zapewnieniem sprawiedliwego obciążenia sędziów sądów różnego szczebla pracą 

/ efektywnego wykorzystania kadr 

- b. złożona struktura sądownictwa => więcej zadań pozaorzeczniczych / zarządczych => 

większa liczba stanowisk funkcyjnych + wyższe koszty funkcjonowania wielostopniowej 

struktury sądownictwa 

II. Model dwustopniowy:  

Zalety: 

- prostota struktury instancyjnej 

- prostota struktury wertykalnej => mniej zadań pozaorzeczniczych / zarządczych =>  niższe 

koszty funkcjonowania 

- łatwiej o bardziej równomierne obciążenie sędziów sądów I instancji wpływem spraw 



- percepcja społeczna: brak wrażenia nierównego traktowania obywateli i ich spraw przez 

państwo; rozwiązanie bardziej egalitarne dla obywateli 

Wady: 

- brak zalet systemu trójstopniowego 

 

V. WPŁYW TREŚCI PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ NA WYMIAR 

SPRAWIEDLIWOŚCI I POSTĘPOWANIE CYWILNE 

1. „Grzech pierworodny” projektowanych zmian – pusp22 bazuje na: 

- przepisach obowiązującej pusp skażonej zmianami wprowadzonymi po 2015 r., a ocenianymi 

negatywnie przez większość instytucji oraz organizacji społecznych w toku procesu 

legislacyjnego, a także ocenianych negatywnie przez sąd i trybunały oraz instytucje 

międzynarodowe z punktu widzenia standardów praworządności w aspekcie odrębności i 

niezależności władzy sądowniczej od innych władz publicznych, rzutujących na prawo do 

niezależnego sądu i niezawisłego sędziego; 

- ramach prawnych ukształtowanych przez inne zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości 

podważające ww. zasady (zmiany w KRS rzutujące na system powoływania sędziów; zmiany 

w SN rzutujące na kształt postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów oraz zdolność do 

wykonywania nadzoru judykacyjnego przez ten sąd zgodnie z zasadą niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów; zmiany w TK podważające konstytucyjny system kontroli 

hierarchicznej zgodności norm) poddane również negatywnej ocenie przez międzynarodowe 

sądy i trybunały oraz instytucje europejskie. 

Przy tym: 

- projektowi pups22 nie towarzyszą projekty sanacyjne w ww. obszarach; 

- niektóre szczegółowe rozwiązania zawarte w pusp22 i przepisach wprowadzających pusp22, 

dodatkowo pogłębiają proces erozji gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów 

rażąco naruszając relewantne standardy konstytucyjne i konwencyjne (vide: uwagi w pkt 2 i 4 

poniżej). 

2. Rzetelna reforma czy raczej instrument wielkich roszad personalnych w sądach 

powszechnych oraz wzmocnienia i konsolidacji kompetencji Ministra Sprawiedliwości 

umożliwiających kształtowanie obsady sądów przez władzę wykonawczą / podważających 

niezależność sądów i niezawisłość sędziów? 

Wybrane nowe kompetencje MS w obszarze kształtowania obsady sądów / wywierania wpływu 

na sędziów: 

i/ „Marchewka”: na etapie przekształcenia MS może wyznaczyć sędziemu sądu rejonowego 

lub sędziemu sądu okręgowego, za jego zgodą, inne miejsce służbowe niż odpowiadające 

dotychczas zajmowanemu, w tym w sądzie regionalnym w przypadku sędziego, który pełnił 

służbę na stanowisku sędziowskim co najmniej 5 lat (art. 156 par. 4 pwpusp22) 



ii/ „Kij”: MS może wyznaczyć sędziemu sądu apelacyjnego, bez jego zgody, miejsce służbowe 

nie tylko w sądzie regionalnym, ale również w sądzie okręgowym. w tym ostatnim przypadku 

sędziemu przysługuje prawo przejścia w stan spoczynku (art. 157 par. 1-3 pwpusp22); 

iii/ „Kij”: Prezes Sądu (nominat MS nieopiniowany przez samorząd sędziowski) może 

przenieść sędziego bez jego zgody do innego oddziału tego samego sądu okręgowego na okres 

nieprzekraczający 2 lat (art. 139 par. 11 pusp22) 

iv/ „Kij”: Prezes Sądu (nominat MS nieopiniowany z samorządem sędziowskim) może ustalić 

sędziemu specjalizację w rozpoznawaniu określonych rodzajów spraw bez jego zgody na okres 

nie dłuższy niż 2 lata (art. 39 par. 6 pusp22). Specjalizacja ma być istotna z punktu widzenia 

szczegółowych zasady przydziału spraw, ustalanych przez MS w nowym rusp na mocy 

delegacji z art. 63 pusp22. 

3. Los postępowań w toku w chwili wejścia w życie nowych przepisów (1.01.2023 r., w razie 

ich uchwalenia w projektowanym kształcie…) – im więcej przetasowań personalnych 

(zwłaszcza związanych z „migracją” dotychczasowych sędziów rejonowych i okręgowych do 

sądów regionalnych oraz dotychczasowych sędziów apelacyjnych do sądów okręgowych) tym 

większe zakłócenia dla postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie nowych przepisów. 

Regulacja art. 186 pwpusp22, opiera się na założeniu kontynuacji postępowań w sądach 

odpowiadających obszarem właściwości i funkcją sądom dotychczas właściwym, w 

dotychczasowym składzie, ale przewiduje: 

- szereg wyjątków w ww. zakresie / reguł szczególnych wywołanych możliwością 

niekompatybilności tych obszarów, w tym ustanowienia kilku sądów okręgowych na obszarze 

dotychczasowego sądu okręgowego oraz zmianami w zakresie miejsc służbowych sędziów 

orzekających w tych sprawach, wymuszających odstępstwo od zasady niezmienności składu; 

- mechanizm umożliwiający punktowe „czyszczenie referatów” niektórym sędziom przez 

kolegium sądu (art. 186 ust. 9 pwpusp22)…. 

4. Likwidacja „pionowych awansów” sędziowskich w związku z wprowadzeniem 

jednolitego statusu sędziego – czy słusznie i czy aby na pewno? 

i/ Czy słusznie? 

- Mechanizm awansów pionowych miał niewątpliwie walor motywacyjny – perspektywa 

awansu jako bodziec do wytężonej pracy orzeczniczej (jakość i ilość) oraz podnoszenia swoich 

kwalifikacji zawodowych; 

- Awanse pionowe jako zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej? Obawa o oportunizm i 

karierowiczostwo zaprzeczające godności i niezawisłości sędziowskiej – kwestia doskonalenia 

procedur awansowych: zapewnienia ich maksymalnej transparentności, bezstronności, 

rzetelności oraz adekwatności kryteriów oceny pracy sędziów powinna mitygować ww. ryzyka; 

- Likwidacja procedur awansowych = demotywująca i demoralizująca urawniłowka („czy się 

stoi, czy się leży…”), a więc klasyczne „wylanie dziecka z kąpielą” 

ii./ Czy aby na pewno? 



- wobec projektowanego mechanizmu pionowej zmiany miejsca służbowego sędziego z sądu 

okręgowego do sądu regionalnego (art. 135 pusp22) w wypadku obwieszczenia o wolnym 

stanowisku w sądzie regionalnym w procedurze quasi-konkursowej, likwidacja procedur 

awansowanych jest w dużym miejscu pozorna. W praktyce dochodzi bowiem do zastąpienia 

kompetencji do powołania sędziego na nowe stanowisko przez Prezydenta RP na podstawie 

uzasadnionej i zaskarżalnej uchwały KRS, poprzedzonej wielostopniowym postępowaniem 

obejmującym ocenę kwalifikacji kandydatów przez wyznaczonego sędziego oraz ich 

opiniowanie przez kolegium właściwego sądu (do 2020 r. zgromadzenie ogólne sędziów tego 

sądu), uznaniową, niewymagającą uzasadnienia i niezaskarżalną decyzją MS poprzedzoną 

szczątkowym i znacząco mniej transparentną weryfikacją kandydatów…. 

5. Brak właściwych konsekwencji wprowadzonych zmian ustrojowych na poziomie 

proceduralnym: 

- naturalna konsekwencją wprowadzenia dwustopniowej struktury sądownictwa, z jednolitą 

pierwszą i drugą instancją winno by zlikwidowanie zażaleń „poziomych”  

(niedewolutywnych) od postanowień sądu I instancji wprowadzonych na mocy 

nowelizacji k.p.c. z 4.07.2019 r. Przepisy pwpusp22 nie przewidują tego rozwiązania, 

pozostawiając zażalenia poziome, co wiąże się de facto z zachowaniem przez sądy okręgowe 

podwójnej funkcji: sądów I instancji i sądów odwoławczych. 

 

VI. DÉJÀ VU AD. 2021 CZYLI NIEWESOŁE WNIOSKI 

1. Ocena zmian: 

A. Proponowane zmiany w strukturze sądownictwa powszechnego i statusie sędziego nie 

spowodują realizacji deklarowanych celów / nie uzdrowią wymiaru sprawiedliwości, bo:  

 Primo - to nie rzekomo dysfunkcjonalna struktura sądów oraz wadliwie ukształtowany 

status sędziego sądu powszechnego stanowią zasadnicze przyczyny problemów 

wymiaru sprawiedliwości – problemy te nie zostały w ogóle w pusp i pwpusp22 

zaadresowane! 

 Secundo: proponowane zmiany nie noszą w sobie treści, które byłby zdolne osiągnąć 

ww. cele w istotnym zakresie. 

 

B. Proponowane zmiany spowodują natomiast: 

 dalsze strukturalne obniżenie poziomu gwarancji niezależności sądów i niezawisłości 

sędziów / konsolidację kompetencji władczych ministra sprawiedliwości 

wykraczających dalece poza nadzór administracyjny nad sądami, bo pozwalających w 

sposób bezpośredni i pośredni wpływać na obsadę poszczególnych sądów; 

 graniczące z pewnością ryzyko radykalnego pogłębienia chaosu prawno-

instytucjonalnego wskutek wprowadzanych rewolucyjnych zmian do już rozchwianego 

systemu wymiaru sprawiedliwości, skutkującego jego dalszą dekompozycją; 

2. Co zamiast? 

Zamiast proponowanej rewolucji polski wymiar sprawiedliwości wymaga przemyślanego, 

kompleksowego programu działań sanacyjnych i optymalizacyjno-modernizacyjnych. 



i/ Działania sanacyjne :rekonstrukcja podstawowych ustrojowych i proceduralnych 

gwarancji prawa do sądu nadwątlonych wskutek zmian ustrojowo-organizacyjnych 

wprowadzanych od 2015 r., vide: 

ii. Działania optymalizacyjno-modernizacyjne: program ewolucyjnych zmian w 

sądownictwie o charakterze organizacyjno-kadrowym: 

 wzmocnienie kadrowe sądów poprzez likwidację wakatów na stanowiskach sędziowskich, 

zwiększenie liczby referendarzy sądowych i asystentów sędziego, zapewnienie właściwej 

obsługi administracyjno-sekretarsko-biurowej w postaci odpowiednio wynagradzanego i 

zatrudnianego na stabilnych umowach personelu sekretariatów; 

 wzmocnienie autonomii sędziego (kosztem przewodniczących wydziału) w zakresie 

organizacji własnej pracy, w tym stworzenie realnych możliwość efektywnego zarządzania 

swoim referatem w ramach biura sędziego: sędzia powinien dysponować własną obsługą 

sekretarską i przypisaną mu na stałe asystenturą (optymalnie dwóch, a nawet trzech 

asystentów na jednego sędziego); 

 uporządkowanie procesu legislacyjnego, w tym przywrócenie Komisji Kodyfikacyjnej 

Prawa Cywilnego celem wypracowania przemyślanej reformy k.p.c. (+ ewentualnie w 

dalszej kolejności projektu nowego Kodeksu) poddanej szerokim konsultacjom ze 

środowiskiem sędziowskim i adwokacko-radcowskim. 

Po przeprowadzeniu działań sanacyjnych w ramach rozłożonego w czasie procesu działań 

optymalizacyjno-modernizacyjnych można powrócić do inkluzywnej (otwartej na głosy 

różnych środowisk) i merytorycznej dyskusji o optymalnej strukturze sądownictwa 

(trójstopniowa? dwustopniowa?), celowości ewentualnych zmian, ich zakresie oraz sposobie 

opracowania i wdrożenia. 


