
 

 

 

AKTUALNY STAN POLSKIEGO WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI A PROPOZYCJA WPROWADZANIA 

SĄDÓW POKOJU: UWAGI Z PERSPEKTYWY 

PROCESUALISTY CYWILNEGO 

Konspekt wystąpienia 

 

Adwokat dr Andrzej Olaś1 

 

PLAN WYSTĄPIENIA 

1. Diagnoza aktualnego stanu wymiaru sprawiedliwości na podstawie wyników badań Fundacji Court 

Watch Polska i obserwacji własnych 

2. Uwagi ogólne na temat instytucji sądów pokoju 

3. Uwagi szczegółowe na temat proponowanych rozwiązań dot. sądownictwa pokoju 

4. Propozycja wprowadzenia sądów pokoju a zapowiedzi dot. reorganizacji sądów powszechnych i 

Sądu Najwyższego 

5. Wnioski 

 

DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wnioski raportu ” Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań. Vol. 3”  Fundacji Court Watch 

Polska z 2021: 

➢ Ujemny bilans społecznych efektów zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanych przez 

obecną większość parlamentarno-rządową i Prezydenta 

➢ Kontynuacja negatywnych tendencji stwierdzonych w poprzednich badaniach: 

✓ spadek poziomu niezależności sądów i niezawisłości sędziów zarówno wg obiektywnych 

wskaźników, jak i subiektywnej oceny badanych związanych z zaufaniem do sądów i sędziów, 

▪ zagrożenia instytucjonalno-ustrojowe:  

• postępowania dyscyplinarne:  

• systemowe deficyty procedur konkursowych dot. powoływania i awansów sędziowskich przy 

udziale KRS ukształtowanej na mocy ustawy z grudnia 2017 r. w sposób niegwarantujący 

należytej realizacji jej konstytucyjnych funkcji: 

✓ wzrost przewlekłości postępowań 

 
1 adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor 

kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika 

„Polski Proces Cywilny”. 



 

 

✓ drastyczne pogorszenie standardu realizacji zasady jawności postępowań, w tym zwłaszcza w 

aspekcie ich publicznego charakteru 

 

Obserwacje własne: 

➢ spójne z wnioskami j.w., jednakże brak doświadczeń z własnej praktyki wskazujących na 

dyspozycyjność sędziów powołanych przy udziale nowej KRS  

➢ wzrost dysproporcjconalnego formalizmu postępowania oraz niepewności proceduralnej 

wskutek:  

• niedopracowanych, wadliwych bądź niepotrzebnych zmian w prawie procesowym cywilnym 

na mocy “dużej” nowelizacji k.p.c. z 4.07.2019 r. i innych zmian prawnych; 

• rozbieżności w interpretacji nowych przepisów, w tym proliferacji wykładni oportunistycznej i 

antyobywatelskiej “zwrotowo-odrzuceniowo-umorzeniowej”, ukierunkowanej na poprawę 

statystyk sądowych, lecz sprzecznych z zasadą prawa do sądu i rzetelnego procesu; 

➢ spadek pewności i przewidywalności prawa: 

• niepewność co do trwałości i stabilności orzeczeń wydawanych z udziałem sędziów 

powoływanych przy udziale nowej KRS,  

• zachwianie systemu kontroli hierarchicznej zgodności norm wskutek zmian w Trybunale 

Konstytucyjnym dokonanych w 2015 r. 

 

UWAGI OGÓLNE NA TEMAT INSTYTUCJI SĄDÓW POKOJU 

Miejsce sądownictwa pokoju w europejskiej kulturze prawnej: 

✓ Sądownictwo pokoju nie jest instytucją powszechną, ani dominującą we współczesnych 

porządkach prawnych, jednakże ze względu na długą historię oraz obecność w szeregu 

współczesnych porządków prawnych ma ono w europejskiej kulturze prawnej ”pełne prawo 

obywatelstwa” 

✓ silne zróżnicowanie funkcjonujących w poszczególnych państwach rozwiązań, uniemożliwia 

wypracowanie uniwersalnego modelu sądownictwa pokoju,  

✓ mocne powiązanie z lokalnymi uwarunkowaniami kulturowymi, historycznymi, ustrojowymi 

i politycznymi ogranicza praktyczną przydatność analizy prawno-porównawczej. 

Miejsce sądownictwa pokoju na gruncie polskim: 

✓ Realnie od około 90 lat, w polskim porządku prawnym brak jest instytucji sądów pokoju => 

z punktu widzenia żywej tradycji prawnej jest ona dla współczesnego porządku prawnego 

elementem obcym; 

✓ Również odwoływane się w tym zakresie do tradycji II RP jest w dużym stopniu humbugiem 

/ bałamutną mitologią 



 

 

✓ We współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych i prawnych przedwojenny model 

sądownictwa polubownego oparty na kadrze niezawodowej nie może stanowić 

jakiegokolwiek sensownego punktu odniesienia, gdyż jest całkowicie nieadekwatny 

✓ Aktualność utraciło również ówczesne uzasadnienie dla funkcjonowania sędziów pokoju 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ DOT. SĄDOWNICTWA 

POKOJU 

➢ Proliferacja rozbieżnych koncepcji, założeń i projektów: 

• założenia Ministerstwa Sprawiedliwości dot. sądów pokoju 

• tzw. Biała Księga w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji 

sądów (sędziów) pokoju pod red. Prof. P. Kruszyńskiego i dr M. Jabłońskiego z 2018 r. 

• projekt ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw grupy posłów Koalicji 

Polskiej z lipca 2021 r.; 

• prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę 

o sądach pokoju przygotowany przez zespół pod red. prof. P. Kruszyńskiego z października 

2021 r.) 

➢ Wspólnym mianownikiem ww. projektów jest diagnoza problemów wymiaru sprawiedliwości:  

• przewlekłość i nieefektywność, spowodowana niewydolnością sądów, przeciążeniem 

sędziów, nadmiernym sformalizowaniem procedury 

• niski poziom społecznego zaufania do sądów i sędziów, przekonanie o alienacji sędziów od 

społeczeństwa obywateli jako ”nadzwyczajnej kasty ludzi” oraz rozdźwięku pomiędzy 

społecznym poczuciem sprawiedliwości, a sposobem jej rozumienia i wymierzania przez 

sędziów 

❖ wprowadzenie instytucji sędziów pokoju pochodzących z wyborów powszechnych, a więc 

cieszących się bezpośrednią legitymacją demokratyczną i zaufaniem społecznym, którym 

powierzy się rozpoznawanie drobnych i prostych spraw cywilnych i karnych ma  pozwolić 

złagodzić ww. bolączki; 

➢ Rozbieżności pomiędzy zgłoszonymi propozycjami legislacyjnymi występują na b. wielu 

poziomach: 

✓ Miejsce sądów pokoju w strukturze sądownictwa:  

• Nowy rodzaj sądu usytuowany poza strukturą sądów powszechnych (założenia MS) => 

konieczność zmiany art. 175 Konstytucji RP określającego enumeratywnie rodzaje sądów i 

wykluczającego tworzenie sądów specjalnych; 

• jeden z sądów powszechnych usytuowany na najniższym szczeblu tego sądownictwa (tak 

projekt prezydencki i projekt Koalicji Polskie)  

✓ Wymagania co do objęcia urzędu sędziego:  

• cenzus wieku (zwłaszcza dolny) 

• cenzus wykształcenia i kwalifikacji prawniczych oraz doświadczenia zawodowego  



 

 

✓ Ilość sędziów pokoju w relacji do liczby obywateli / sposób ukształtowania zakresu 

jurysdykcji terytorialnej sędziów pokoju 

✓ Długość kadencji i jej jednorazowość bądź odnawialność  

✓ Status i pozycja ustrojowa sędziów pokoju: zakres gwarancji niezależności, bezstronności i 

niezawisłości 

✓ Zakres kognicji w postępowaniu cywilnym 

✓ Zakres odrębności proceduralnych w stosunku do zwykłego i uproszczonego postępowania 

rozpoznawczego w trybie procesowym 

➢ Wspólne mankamenty wszystkich projektów: 

✓ żadna z koncepcji nie zapewnia w sposób satysfakcjonujący materialnych (w tym lokalowych) 

podstaw funkcjonowania nowych sądów 

✓ żadna z koncepcji nie zapewnia w sposób satysfakcjonujący apolityczności sędziów pokoju 

✓ Żadna z koncepcji nie zawiera przemyślanych rozwiązań proceduralnych pozwalających na 

realne odformalizowanie i przyspieszenie postępowania 

 

PROPOZYCJA WPROWADZENIA SĄDÓW POKOJU A ZAPOWIEDŹ REORGANIZACJI SĄDÓW 

POWSZECHNYCH I SĄDU NAJWYŻSZEGO  

Istota zmian 

➢ spłaszczenie struktury sądów powszechnych 

• likwidacja sądów rejonowych 

• zastąpienie sądów apelacyjnych sądami regionalnymi rozpoznającymi zwyczajne i większość 

nadzwyczajnych środków zaskarżenia 

• stworzenie <punktów sądowych> / filii sadów okręgowych w każdej  gminie  

• wprowadzenie jednolitego statutu sędziego sadu powszechnego 

➢ reorganizacja Sądu Najwyższego 

• Redukcja SN do Izby Prawa Prywatnego i Izby Prawa Publicznego z odpowiednią redukcją 

etatów (weryfikacja sędziów przez KRS i przenoszenie SSN w stan spoczynku bądź do sądów 

regionalnych) 

• Ograniczenie kompetencji SN do badania ważności wyborów i rozpoznawania skarg 

nadzwyczajnych  

Ocena zmian 

➢ oczywista niekonsekwencja i niekompatybilność ww. propozycji; 

➢ graniczące z pewnością ryzyko dekompozycji systemu wymiaru sprawiedliwości oraz radykalnego 

pogłębienia chaosu prawno-instytucjonalnego wskutek wprowadzanych równolegle 

rewolucyjnych zmian <na wszystkich frontach> do już rozchwianego systemu wymiaru 

sprawiedliwości; 



 

 

➢ graniczące z pewnością ryzyko dalszego strukturalnego obniżenie poziomu gwarancji 

niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym ich nieusuwalności i nieprzenoszalności 

➢ graniczące z pewnością ryzyko pogorszenia standardu w zakresie pewności i przewidywalności 

prawa materialnego i procesowego, w tym ich jednolitej wykładni wskutek marginalizacji 

konstytucyjnej roli Sądu Najwyższego 

 

WNIOSKI 

➢ proponowane zmiany zasługują na krytykę: nie tworzą realnej perspektywy poprawy działania 

wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, grożąc całkowitą dekompozycja tego systemu, a 

w konsekwencji pozbawieniem obywateli i innych podmiotów prawa do sądu w sprawach 

cywilnych, a w każdym razie radykalnym obniżeniem gwarancji tego prawa we wszystkich jego 

obszarach; 

➢ zamiast proponowanej rewolucji polski wymiar sprawiedliwości wymaga przemyślanego, 

kompleksowego programu działań sanacyjnych i optymalizacyjno-modernizacyjnych. 

Działania sanacyjne: 

✓ rekonstrukcja podstawowych gwarancji prawa do sądu nadwątlonych wskutek zmian ustrojowo-

organizacyjnych wprowadzanych od 2015 r., vide: 

▪  lista postulatów zawartych w ”Porozumieniu dla praworządności” ogłoszonym 5.11.2021 r. 

przez grupę stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w tym zrzeszających środowiska 

sędziowskie (SSP Iustitia, Themis i Lex Super Omnia; 

▪ projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym 

oraz niektórych innych ustaw ogłoszony przez SSP Iustitia 15.11.2021r. 

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. 

 


