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TREŚCISTRONA 1 

Zagadnienie nominacji sędziowskich to temat budzący ogromne emocje w
debacie publicznej. Zmiany w zakresie składu Krajowej Rady Sądownictwa
związane również ze skróceniem kadencji poprzednich członków tego organu,
budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. Z powyższym
wiąże się także spór o legalność nominacji sędziowskich, dokonywanych z
rekomendacji nowego składu KRS. Powoduje to postępujący dualizm prawny,
polegający na wzajemnym kwestionowaniu orzeczeń poszczególnych sądów
oraz nieuznawaniu tzw. nowych sędziów przez niektórych tzw. starych sędziów.
W niniejszym rozdziale nie zajmujemy się szczegółową oceną legalności
kontrowersyjnych reform dokonywanych przez rządy Zjednoczonej Prawicy,
skupiając się na analizie procesu rekrutowania sędziów, niemniej jednak przy
przedstawianiu tej tematyki nie można całkowicie abstrahować od tego
problemu. Warto zatem zaznaczyć, że w ocenie autora niniejszego rozdziału co
najmniej część reform sądownictwa z ostatnich lat jest niezgodna z
Konstytucją oraz narusza elementarne zasady praworządności. 

 W niniejszym rozdziale zajmiemy się opisem de lege lata procedury
powoływania sędziów oraz zaprezentujemy postulaty de lege ferenda w
zakresie rekrutacji sędziów.

REKRUTACJA SĘDZIÓW
WSTĘP

PROCEDURA POWOŁYWANIA SĘDZIÓW

 W obecnym stanie prawnym sam proces powoływania sędziów na poziomie
ustawy zasadniczej uregulowany został w sposób bardzo ogólny w art. 179
Konstytucji, w myśl którego sędziowie są powoływani przez Prezydenta
Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas
nieoznaczony. Przepis ten wyznacza ogólne ramy dla całej procedury, której
szczegóły zostały doprecyzowane w ustawie z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych (dalej również jako: „PUSP” oraz w ustawie z 12.5.2011 r. o
Krajowej Radzie Sądownictwa (dalej również jako” UKRS”). W wyniku
dokonanych w ostatnich latach zmian obecnie istnieją zasadniczo dwie ścieżki
powoływania sędziów. Pierwsza to nominacje spośród kandydatów biorących
udział w konkursach na wolne stanowiska sędziowskie, a druga to
przekształcenie z mocy prawa stanowiska asesorskiego w sędziowskie. W
dalszej części omówione zostaną obie procedury.
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TREŚCISTRONA 2

posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
publicznych, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał
tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej;
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego
(osoba ubiegająca się o powołanie na pierwsze stanowisko sędziowskie
powinna przedstawić zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolna, ze
względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. W celu jego
uzyskania kandydat musi poddać się nie tylko badaniom lekarskim, ale
również i badaniom psychologicznym);
ukończył 29 lat;
złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski;
zajmując stanowisko asesora sądowego, pełnił obowiązki sędziego co
najmniej przez trzy lata.

zajmował stanowisko sędziego sądu administracyjnego lub sądu
wojskowego;
zajmował stanowisko prokuratora;
pracował w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie
badawczym lub innej placówce naukowej i ma tytuł naukowy profesora
albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej
przez trzy lata;
zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, radcy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej przez trzy lata. 

 Powołanie na stanowisko sędziego uzależnione jest od spełnienia kryteriów
określonych w art. 61 § 1 PUSP. W przypadku każdego stanowiska
sędziowskiego, niezależnie od szczebla sądu, powołany może być kandydat,
który:

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Nie jest wymagane złożenie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego lub
zajmowania stanowiska asesorskiego w przypadku kandydata, który przed
powołaniem:

1.

2.
3.

4.

5.

 Jak wynika z powyższych kryteriów, droga do zawodu sędziego jest otwarta
dla przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, kandydować na stanowisko
sędziowskie może prokurator, radca prawny, adwokat czy notariusz po
spełnieniu odpowiednich wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego.
W praktyce jednak powołania przedstawicieli tych zawodów są rzadkością. Jak
wskazuje raport Fundacji Court Watch Polska, tylko na co dziesiąte stanowisko
sędziowskie w sądach rejonowych wybierany w konkursach jest adwokat lub
radca prawny. 
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TREŚCISTRONA 3 

kandydat, który zajmuje stanowisko sędziego sądu powszechnego,
sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu wojskowego dołącza
wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw sądowych różnych kategorii, w
których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw -
wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.
kandydat, który zajmuje stanowisko prokuratora dołącza wykaz sygnatur
akt pięćdziesięciu spraw, w których prowadził lub nadzorował
postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki
zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe, a
w przypadku mniejszej liczby spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.
kandydat, który wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego albo
zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw sądowych różnych
kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego, a
jeżeli występował w mniejszej liczbie spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich
spraw, ze wskazaniem sądów, w których sprawy te toczyły się lub toczą, a
także odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż pięćdziesięciu, opinii
prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem
lub tworzeniem prawa; radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej dołącza ponadto opinię przełożonego.
kandydat, który wykonuje zawód notariusza, dołącza wykaz pięćdziesięciu
aktów notarialnych obejmujących różne kategorie spraw, a jeżeli sporządził
mniejszą ich liczbę - wykaz wszystkich aktów.

Większość to asystenci sędziów i referendarze. Powoływani do wyższych
szczebli sądownictwa powszechnego są prawie wyłącznie sędziowie sądów
niższych instancji, a nie przedstawiciele innych profesji prawniczych z
doświadczeniem na rynku. Wśród dwustu czternastu osób wybranych w 2018
roku do sądów okręgowych i apelacyjnych znalazło się zaledwie trzech
adwokatów i jeden radca prawny.

 Kandydaci na stanowiska sędziowskie wyłaniani są w drodze konkursu, który
rozpoczyna się od obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnym
stanowisku sędziowskim w danym sądzie. Zgodnie z art. 57 PUSP każdy, kto
spełnia przedstawione wyżej warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu
powszechnego, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko
sędziowskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. Kandydat,
dokonując swojego zgłoszenia, przedstawia odpowiednie dokumenty
poświadczające, że spełnia ustawowe warunki do powołania na stanowisko
sędziego oraz wypełnia tzw. kartę zgłoszenia, czyli dokument zawierający
szczegółowe informacje o osobie kandydata, jego wykształceniu,
doświadczeniu zawodowym, przebiegu dotychczasowej pracy, dorobku
naukowym, dydaktycznym i eksperckim. Do karty zgłoszenia kandydaci
dołączają odpowiednio:
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kandydat, który ma tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk prawnych, dołącza wykaz publikacji wraz z opiniami
recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy sporządzonych opinii
prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr lub
dorobku naukowego. 

 Po zgłoszeniu kandydatów rozpoczyna się proces ich oceny. W pierwszym
etapie Prezes właściwego sądu okręgowego lub apelacyjnego wyznacza
sędziego wizytatora, który analizuje przedstawione sprawy oraz dokumenty
kandydata. Zazwyczaj zgłoszonych kandydatów dokonuje ta sama osoba,
zdarza się jednak, że w tym samym konkursie poszczególni kandydaci oceniani
są przez różnych wizytatorów. Warto przy tym zaznaczyć, że przepisy określają
jedynie zakres i kryteria oceny; nie określają szczegółowo metodologii.
Przykładowo ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata,
radcy prawnego, notariusza albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest dokonywana w oparciu o badanie
jakości, sprawności, rzetelności i terminowości dokonywanych czynności bądź
jakości i rzetelności sporządzonych opinii prawnych lub innych dokumentów
sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kultury urzędowania obejmującej
kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania i
współpracowników.

 Wizytator sporządza pisemną ocenę kwalifikacji, do której kandydat w
terminie 7 dni może przedstawić swoje uwagi. W kolejnym etapie kandydatura
jest opiniowana przez Kolegium (składającym się z prezesa właściwego sądu
okręgowego lub apelacyjnego oraz 5 członków wybranych spośród siebie przez
sędziów danego sądu), które z reguły ogranicza się do wyrażenia opinii
pozytywnej lub negatywnej. Następnie kandydatury trafiają na obrady
zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu lub apelacji. Podczas posiedzenia
prezentowana jest osoba kandydata oraz ocena jego kwalifikacji, jaką
sporządził sędzia wizytator, a następnie sam kandydat może zabrać głos przed
członkami zgromadzenia, zaś ci mają z kolei możliwość zadania pytań
kandydatowi. Zgromadzenie wyraża opinię w drodze głosowania.

 Po uzyskaniu opinii zgromadzenia, dokumentacja trafia do Krajowej Rady
Sądownictwa, gdzie zaczyna się drugi etap postępowania. Rada dokonuje
oceny zgłoszonych kandydatów na podstawie przedstawionej dokumentacji.
W razie potrzeby może również wezwać kandydata na swoje posiedzenie. W
dotychczasowej praktyce bezpośrednia rozmowa z kandydatami nie była
jednak regułą i miała miejsce wówczas, gdy Rada miała wątpliwości dotyczące
określonego kandydata. Po rozpatrzeniu wszystkich kandydatur KRS
podejmuje uchwały odpowiednio o przedstawieniu lub nieprzedstawieniu
Prezydentowi wniosku o powołanie kandydata do pełnienia urzędu sędziego.
Następuje wtedy ostatni etap całej procedury, czyli powołanie danego
kandydata na sędziego przez Prezydenta, który wręcza powołania, podczas
uroczystości, na której kandydaci składają wobec niego ślubowanie.
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TREŚCISTRONA 5 

 Nieco inaczej wygląda cała procedura w przypadku asesorów sądowych.
Droga do stanowiska sędziego wiedzie tu poprzez aplikację, jaką absolwenci
studiów prawniczych – po zdaniu egzaminu wstępnego – odbywają w Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury Następnie po zdaniu egzaminu
sędziowskiego są oni powoływani na specjalnie ustanowione stanowiska
asesorskie, gdzie po 3 latach mogą ubiegać się o powołanie na stanowisko
sędziego. Złożenie wniosku inicjuje procedurę oceny kwalifikacji i opiniowania
asesora. Kryteria oceny kwalifikacji są takie same, jak w przypadku oceny
kwalifikacji sędziego ubiegającego się o powołanie na stanowisko w sądzie
wyższego rzędu. Istotna różnica dotyczy tego, kto dokonuje tej oceny. Jest to
bowiem nie sędzia wyznaczony przez właściwego prezesa „z wolnej ręki”, lecz
sędzia wizytator wylosowany spośród sędziów wizytatorów z obszaru danej
apelacji, z wyłączeniem jednak sędziów sądu okręgowego, w którego okręgu
asesor pełni służbę. Najważniejsza różnica między trybem zwykłym a trybem
asesorskim polega na tym, że w tym drugim asesor nie ma konkurencji w
postaci innych kandydatów. Może zatem starania o stanowisko sędziowskie
przegrać jedynie sam ze sobą, jeśli jego praca zostanie oceniona negatywnie.

 

POSTULATY DE LEGE FERENDA

W naszej ocenie obecny proces rekrutacji sędziów posiada szereg wad, których
eliminacja mogłaby pozytywnie wpłynąć na jakość kadr sędziowskich, a tym
samym na jakość wydawanych orzeczeń i sprawność prowadzonych
postępowań oraz na poziom zaufania do sądownictwa. W debacie publicznej
toczy się dyskusja pomiędzy dotychczasową koncepcją pozostawienia kwestii
rekrutacji sędziów w rękach przedstawicieli trzeciej władzy, a alternatywnym
rozwiązaniem w postaci demokratycznego nadzoru nad tym wyborem. Obie
opcje mają liczne wady. Pierwsza, dominująca przed zmianami dokonywanymi
przez rząd Zjednoczonej Prawicy sprzyja spotykała się z krytyką, w której
wskazywano na wewnątrzkorporacyjną mentalność, która wiąże się z
problemami, takimi jak zamykanie drogi do zawodu sędziego
przedstawicielom innych zawodów prawniczych czy też zwiększaniem wpływu
na wybór czynników pozamerytorycznych. Również wśród innych
przedstawicieli trzeciej władzy spotkać można było negatywne oceny systemu
powoływania sędziów, który nierzadko oceniany był jako nietransparentny,
pozostawiający za dużo miejsca na kryteria pozamerytoryczne oraz oparty na
korporacyjnej mentalności. W ramach badań nad niezawisłością sędziów w
Europie, przeprowadzonych w latach 2014-2015 przez Europejską Sieć Rad
Sądownictwa, analizowano między innymi zagadnienie nominacji i awansów
sędziowskich. Dwadzieścia procent polskich sędziów oceniało, że nominacje
sędziowskie nie opierają się tylko na kryteriach merytorycznych, a aż 35 proc.
sędziów podzielało tę opinię w kontekście awansów zawodowych. 

5
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I Prezesa Sądu Najwyższego, 
Ministra Sprawiedliwości,
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
osoby powołanej przez prezydenta Rzeczypospolitej,
piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,
czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch
członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

1)     dziesięciu członków wybieranych spośród sędziów, przy czym warto
byłoby zapewnić reprezentację sędziom różnych szczebli, np.: jeden sędzia
Sądu Najwyższego, jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
jeden sędzia wojewódzkich sądów administracyjnych, jeden sędzia sądów
wojskowych, dwóch sędziów sądów apelacyjnych, dwóch sędziów sądów
okręgowych i dwóch sędziów sądów rejonowych.

 Rozwiązaniem tych problemów miały być reformy zmieniające skład Krajowej
Rady Sądownictwa. Ich skutek należy jednak ocenić negatywnie, gdyż zamiast
demokratyzacji doszło do zwiększenia udziału czynnika politycznego w
procesie nominacji sędziowskich. Zgodnie z art. 187 ust. 1 Konstytucji, Krajowa
Rada Sądownictwa składa się z:

 W wyniku reformy zmieniono sposób wyboru piętnastu członków
wybieranych spośród sędziów. Wcześniej wybierali ich sami sędziowie, teraz
wybierają ich posłowie, co doprowadziło do sytuacji, że obecnie aż 23 na 25
członków KRS to przedstawiciele władzy politycznej.

 W ocenie autora niniejszego rozdziału należy rozważyć reformę, w wyniku
której doszłoby do modyfikacji zarówno składu KRS, jak też zmian w zakresie
podmiotu dokonującego wstępnej oceny kandydatur na stanowiska
sędziowskie. Poniżej zostanie wskazana przykładowa propozycja de lege
ferenda.

 Proponując reformę KRS nie można abstrahować od obecnych kontrowersji
wokół legalności obecnego składu rady. W związku z powyższym
optymalnym rozwiązaniem byłby konsensus wokół zmiany art. 187
Konstytucji w celu uregulowania na nowo składu tego organu, co zarazem
dałoby podstawy do przeprowadzenia nowych wyborów i tym samym
zamknęłoby problem legalności KRS i dokonywanych z jej udziałem
nominacji sędziowskich.

 W celu zerwania z korporacyjną mentalnością poprzednich rozwiązań a
zarazem uniknięcia uzależnienia politycznego charakterystycznego dla
obecnego stanu prawnego warto rozważyć otwarcie Krajowej Rady
Sądownictwa na przedstawicieli innych zawodów prawniczych, nauki prawa
oraz organizacji pozarządowych zajmujących się wymiarem sprawiedliwości.
Proponowany skład KRS mógłby wyglądać w następujący sposób: 

7
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pięciu przedstawicieli innych zawodów prawniczych: jeden radca prawny
wybrany przez Krajową Izbę Radców Prawnych, jeden adwokat wybrany
przez Naczelną Radę Adwokacką, jeden prokurator wskazany przez Krajową
Radę Prokuratorów (przy założeniu, że prokuratura zostałaby
uniezależniona od ministra sprawiedliwości), jeden przedstawiciel świata
nauki desygnowany przez wydziały prawa, jeden przedstawiciel organizacji
pozarządowych zgłaszany przez obywateli i nominowany na przykład przez
Rzecznika Praw Obywatelskich lub losowany. 
I Prezes Sądu Najwyższego, 
Minister sprawiedliwości, 
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
osoba powołana przez prezydenta Rzeczypospolitej,
czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch
członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

dwunastu sędziów,
sześciu przedstawicieli władzy ustawodawczej,
dwóch przedstawicieli władzy wykonawczej,
trzech przedstawicieli innych zawodów prawniczych, 
jednego przedstawiciela świata nauki, 
jednego przedstawiciela organizacji społecznych. 

 Efektem proponowanych zmian byłoby ukonstytuowanie nowego składu KRS,
która składałaby się z:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Wiązałoby się to z brakiem samodzielnej większości jakiejkolwiek grupy
zawodowej, co mogłoby przyczynić się do eliminacji korporacyjnej solidarności
i większego poziomu merytokracji przy ocenianiu kandydatur w konkursach na
stanowiska sędziowskie. Dla wzmocnienia tego efektu zasadnym byłoby
rozważenie wprowadzenia wymogu większości dwóch trzecich przy
podejmowaniu uchwał w sprawie nominacji sędziowskich rozwiązanie
zmusiłoby do szukania szerszego konsensusu i uwzględnienia głosu większej
liczby środowisk obecnych w KRS, a tym samym stanowiłoby bezpiecznik dla
wewnątrzkorporacyjnej mentalności i zwiększało szansę na merytoryczną
ocenę przyszłych sędziów.

 Warto przy tym zaznaczyć, że rdzeń tego pomysłu, czyli chęć wpuszczenia do
KRS osób niebędących sędziami, nie jest nowy i pojawia się również w innych
opracowaniach i w debacie publicznej.

W naszej ocenie dla zwiększenia przejrzystości i obiektywizmu ocen
kandydatów na sędziów nie wystarczy sama reforma KRS, która stanowi
przecież istotny, ale jednak dopiero ostatni element procesu oceny przy
nominacjach sędziowskich. Warto podkreślić, że kluczowym czynnikiem
determinującym szanse danego kandydata jest z reguły pisemna opinia
wizytatora. 

8
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sędziego wskazywanego przez prezesa właściwego sądu, 
adwokata wyznaczonego przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką,
jeden prokurator wskazany przez Krajową Radę Prokuratorów
radcę prawnego wyznaczonego przez właściwą Okręgową Izbę Radców
Prawnych,
 prokuratora wyznaczonego przez właściwą prokuraturę regionalną,
 profesora prawa wyznaczonego przez lokalny wydział prawa (lub wydziały),
 przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego, który mógłby być
wybierany np. przez właściwą radę gminy lub powiatu.

To na niej opierają się na dalszych etapach zgromadzenie ogólne sędziów i
później KRS. Ten właśnie element wbudza największe kontrowersje w zakresie
obiektywizmu i transparentności procesu rekrutacji sędziów. Jak wskazuje się
w doktrynie „subiektywne oceny i preferencje, sympatie i antypatie, relacje
osobiste z oceniającym wizytatorem czy pośrednio z prezesem sądu mogą
poważnie ważyć na wyniku oceny. Zwłaszcza w przypadku procedur
awansowych należy mieć na względzie, że oceny tej najczęściej dokonuje
sędzia wizytator z okręgu, w którym pracuje kandydat, co może stwarzać
zagrożenia dla obiektywizmu ocen.”

 Proponowanym remedium na opisane tu wady procedury wstępnej oceny
kandydatur sędziowskich mogłoby być zastąpienie instytucji sędziego
wizytatora niezależną komisją, zastąpić sędziego wizytatora niezależną
komisją, która podobnie jak KRS składałaby się z możliwie szerokiego
spektrum środowisk. Można tu zaproponować na przykład analogiczny zestaw
środowisk jak przy KRS. Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko
sędziowskie powoływano by komisję składającą się z:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

 Istotą przedmiotowej propozycji jest doprowadzenie do stanu, w której
kluczowa dla obiektywnej oceny kwalifikacji kandydata analiza dokonywana
byłaby przez zróżnicowane, kolegialne gremium, a nie przez jedną osobą ze
środowiska sędziowskiego. Niezbędne byłoby również doprecyzowanie
samych kryteriów i metodologii oceny oraz wprowadzenie zasady, że ta sama
komisja ocenia wszystkich kandydatów na dane stanowisko. Spodziewanym
efektem takiej zmiany byłaby dywersyfikacja środowisk, z których
rekrutowaliby się sędziowie. Tym samym możliwe stałoby się stopniowe
przejście na system, w którym zawód sędziego jest koroną zawodów
prawniczych, poprzez wprowadzenie zasady, że sędzią może zostać tylko
osoba, która wcześniej przepracowała w innym zawodzie prawniczym
odpowiedni okres (przykładowo pięć lat dla sądów rejonowych i dziesięć dla
sądów okręgowych czy apelacyjnych). Taki system w ocenie autora
przyczyniłby się do lepszej jakości orzecznictwa, dzięki zwiększeniu liczby
sędziów posiadających doświadczenie zawodowe w innych zawodach
prawniczych i tym samym szerszą perspektywę oraz większe doświadczenie
życiowe.

9
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 Uzupełnieniem przedstawionej tu reformy mogłoby być wprowadzenie
instytucji tzw. sędziów pokoju, którzy zajmowaliby się najdrobniejszymi
sprawami cywilnymi i wykroczeniowymi. Przy czym istotne byłoby bardzo
ostrożne doprecyzowanie kryteriów, które spełniać musieliby kandydaci na
takich sędziów (absolutnym minimum w ocenie autora niniejszego rozdziału
powinno być prawnicze wykształcenie oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy
prawniczej). Ważną kwestią byłby również odpowiedni zakres jurysdykcji
sądów pokoju, szczególnie w sprawach karnych. Dla zapewnienia
odpowiednich gwarancji procesowych należałoby przekazać sędzio pokoju
jedynie kwestie wykroczeń i umożliwić im jedynie wymierzanie kar
nieizolacyjnych. Dodatkowo dla wzmocnienia niezależności sądów pokoju
istotny byłby zakaz prowadzenia kampanii wyborczej w sposób znany z elekcji
do organów władzy politycznej połączony z rygorystycznym limitem wydatków
na walkę wyborczą. Ciekawym rozwiązaniem (które pojawiło się w projekcie
wniesionym do sejmu przez Koalicję Polską) byłoby np. wprowadzenie
analogicznej reguły jak przy zakazie reklamy radców prawnych, którzy mogą
jedynie informować o wykonywaniu przez siebie zawodu. Podobnie taki
kandydat mógłby jedynie informować obywateli o fakcie kandydowania oraz o
swoim wykształceniu, dorobku i doświadczeniu zawodowym. Bez
wartościujących i marketingowych haseł. 

 Przy wprowadzeniu tego typu bezpieczników warto byłoby przetestować
instytucję sędziów pokoju w polskim systemie prawnym, jako odciążenie
profesjonalnych sędziów przy najdrobniejszych sprawach. Jednocześnie dla
tych którzy sprawdziliby się na stanowiskach sędziów pokoju zasadnym byłoby
umożliwienie wzięcia udziału w konkursach na profesjonalne stanowiska
sędziowskie.
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W Polsce obecnie funkcjonuje 375 sądów powszechnych: 318 rejonowych, 46
okręgowych i 11 apelacyjnych. Duża ilość placówek skutkuje sporymi różnicami,
jeśli chodzi o obłożenie spraw. Utrudnia to elastyczne zarządzenia kadrami
sędziowskimi. Z reguły małe sądy są mniej obciążone od większych. Z drugiej
strony, są one bardziej podatne na występowanie lokalnych koniunktur. Można
bowiem wyobrazić sobie sytuacje, że przez wzrost postępowań na danych
obszarze spowodowanymi np. wystąpieniem upadłości dużego lokalnego
pracodawcy niewielka obsada sędziowska może nie poradzić sobie z
nadmiarem spraw. 

Od lat do największym wyzwaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest
kwestia długości trwania postępowań sądowych. Problem ten narasta z roku
na rok – w ciągu ostatniej dekady postępowania wydłużyły się niemal
dwukrotnie. W 2019 roku doszło do reform kodeksu postępowania cywilnego
oraz postępowania karnego, które miały doprowadzić do skrócenia czasu
trwania postępowań sądowych. Jednakże pandemia koronawirusa i idące za
nim ograniczenia w pracach sądu nie pozwalają na obiektywną ocenę skutków
wprowadzonych regulacji. 

REORGANIZACJA SĄDOWNICTWA
POWSZECHNEGO
STAN OBECNY – WYZWANIA I PROBLEMY 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8 

6 

4 

2 

0 

ŚREDNI CZAS TRWANIA (SPRAWNOŚĆ) POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH WYBRANYCH
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W Polsce sędziami jest około 10.000 osób. W Polsce na 100.000 mieszkańców
przypada 27,8 sędziów, dla porównania mediana w Unii Europejskiej to 17,9. W
Wielkiej Brytanii współczynnik ten wynosi jedynie 3 sędziów. Fakt, ten
pokazuje, że to nie liczba sędziów jest problemem zapaści polskiego
sądownictwa, lecz inne dysfunkcje organizacyjne. Choć bez wątpienia istnienie
sporej ilości nieobsadzonych etatów sędziowskich (1048 na koniec 2020 roku)
stanowi dodatkową barierę dla pracy wymiaru sprawiedliwości. 

Większym problem niż liczba sędziów jest niedobór kadry administracyjnej w
sądach m.in. asystentów sędziowskich. Asystentów sędziego jest obecnie w
sądach około 4 tys. Ich liczba rośnie, ale zazwyczaj następuje spora rotacja na
tym stanowisku. Początkowo zakładano. że asystent ma współpracować
maksymalnie z dwoma sędziami. Reguła jednak jest jednak martwa, gdyż
sama liczba asystentów nie stanowi nawet połowy liczby sędziów. Praktyka
funkcjonowania sądów pokazuje, że jeden asystent przypada na kilku a czasem
nawet kilkunastu sędziów.

Obecne „widełki” wynagrodzenia asystentów wynoszą od 4.000 do 5500
tysięcy złotych. Do 2017 roku istniała możliwość, po odbyciu 5-letniego stażu
pracy jako asystent, do przystąpienia do egzaminu sędziowskiego. Zmiana ta
miała zabezpieczyć etaty dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury. Niestety przy umiarkowanie wysokich wynagrodzeniach utrata tej
możliwości wpłynęła na spadek zainteresowania pracą jako asystent sędziego.
Asystenci sędziego mogą jednak w dalszym ciągu, po uzyskaniu
odpowiedniego stażu pracy, podejść do egzaminu zawodowego na radcę
prawnego, adwokata czy notariusza. Wydaje się słuszne rozważenie powrotu
do możliwości przystępowania asystentów do egzaminu sędziowskiego.
Zarobki asystentów powinny także systematycznie rosnąć. 

Dziś w sądach funkcjonuje swoista dwuwładza – prezes sądu – mający
kompetencje administracyjne w stosunku do pracujących w danym sądzie
sędziów oraz dyrektor – sprawujący pieczę nad niesędziowskimi pracownikami
sądu (z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych,
kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji
sędziowskiej). Rodzi to często konflikty między zarządzającymi osobami, mimo
iż formalnie obie funkcje pochodzą z nominacji ministra sprawiedliwości.
Wydaje się, że kompetencje dyrektora mogłyby zostać zwiększone a jedyne
ograniczenie powinno dotyczyć wyłącznie działań związanych ściśle z
orzecznictwem. 

Prezes powinien być traktowany jako reprezentant stanu sędziowskiego danej
placówki, przewodniczyłby zebraniom sędziowskim czy wyrażał zgodę na
zatrzymanie sędziego w razie ujęcia go na czynie przestępczym na Gorącym
uczynku. Wybierany byłby przez ogół sędziów danego sądu na trzyletnią
kadencję. Wybór przez sędziów pozwoliłby mu także na kształtowanie
własnego autorytetu, także w odniesieniu do linii orzeczniczej danego sądu.
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Bydgoszczy sądy w: Mogilnie, Nakle nad Notecią, Tucholi, Żninie;
Elblągu sądy w: Działdowie i Nowym Mieście Lubawskim;
Gdańsku sąd w Kościerzynie;
Gorzowie Wielkopolskim sądy w: Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie;
Jeleniej Górze sądy w: Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim;
Kaliszu sądy w: Krotoszynie, Ostrzeszowie, Pleszewie;
Kielcach sądy w: Kazimierzy Wielkiej, Opatowie, Pińczowie, Staszowie,
Włoszczowie;
Koninie sąd w Słupcy;
Koszalinie sąd w Sławnie;
Krakowie sądy w: Miechowie i Suchej Beskidzkiej;
Krośnie sąd w Brzozowie;
Legnicy sąd w Jaworze;
Lublinie sądy w: Opolu Lubelskim, Rykach i Włodawie;
Łomży sądy w: Grajewie i Wysokiem Mazowieckiem;
Łodzi sądy w: Brzezinach, Łęczycy, Rawie Mazowieckiej;
Nowym Sączu sąd w Muszynie;
Olsztynie sądy w: Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Nidzicy, Piszu;
Opolu sądy w: Głubczycach i Oleśnie;
Ostrołęce sąd w Pułtusku;
Płocku sąd w Sierpcu;
Poznaniu Chodzieży, Gostyniu, Nowym Tomyślu, Obornikach, Rawiczu,
Śremie, Wolsztynie, Wrześni, Złotowie.
Przemyślu sądy w: Lubaczowie i Przeworsku;
Radomiu sądy w: Lipsku, Szydłowcu i Zwoleniu;

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości od 1 stycznia 2013 roku
79 sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów włącznie zostało
przekształconych w wydziały zamiejscowe - cywilny, karny, rodzinny i
nieletnich oraz ksiąg wieczystych – sąsiednich (większych sądów).
Przekształcenie mniejszych sądów w wydziały zamiejscowe sądów większych,
miało spowodować by sędziowie byli bardziej równomiernie obłożeni pracą i
gdy w dotychczasowym sądzie obłożenie jest mniejsze, mogliby orzekali w
kilku sądach należącego do jednego okręgu sądowego. Reorganizacja
umożliwiała prezesowi sądu rejonowego sprawniejsze zarządzanie pracą
podległych mu sędziów i skierowanie ich do orzekania w wydziałach, w których
przykładowo np. występują braki kadrowe. Ministerstwo zaznaczało, że przy
typowaniu sądów do zniesienia kierowało się m.in.: wpływem spraw do danego
sądu, liczbą sędziów, liczbą ludności w obszarze danego sądu i kwestią
udogodnień dla obywateli.

Sądy, które uległy reorganizacji (scaleniu):

REFORMA GOWINA – NIEUDANA PRÓBA REFORMY 
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Rzeszowie sądy w: Leżajsku, Ropczycach, Strzyżowie;
Siedlcach sąd w Sokołowie Podlaskim;
Słupsku sądy w: Bytowie i Miastku;
Suwałkach sąd w Sejnach;
Szczecinie sądy w: Choszcznie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie;
Tarnobrzegu sądy w: Kolbuszowej i Nisku;
Tarnowie sąd w Dąbrowie Tarnowskiej;
Toruniu sądy w: Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie;
Włocławku sady w: Radziejowie i Rypinie;
Wrocławiu sądy w: Miliczu, Strzelinie, Wołowie;
Zamościu sądy w: Janowie Lubelskim i Krasnymstawie;
Zielonej Górze sąd we Wschowie.

Reforma krytykowana była przez środowisko sędziowskie, samorządy,
wszystkie ówczesne kluby opozycyjne w Sejmie (Prawo i Sprawiedliwość, Ruch
Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej) oraz koalicyjne Polskie Stronnictwo
Ludowe. Dlatego też reforma została wprowadzona rozporządzeniem a nie
ustawą, gdyż takowa nie uzyskałaby stosownej większości w parlamencie.
Najczęściej powtarzanym argumentem było obniżenie statutu sądów w
mniejszych ośrodkach i obawa, że stworzenie z dawnych siedzib sądów
oddziałów zamiejscowych może być pierwszym krokiem do ich całkowitej
likwidacji i tym samym ograniczeniem prawa obywatela do sądu. Krajowa
Rada Sądownictwa oraz Polskie Stronnictwo Ludowe skierowały wniosek do
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów,
które pozwoliły ministrowi na wydanie rozporządzenie usuwającego sądy.
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 27 marca 2013 roku nie stwierdził
naruszenia ustawy ustawy zasadniczej. Zdanie odrębne od decyzji wydało
jednak aż 4 spośród 15 orzekających sędziów TK. 

Reforma nie miała jednak poparcia politycznego. Powstał obywatelski projekt
ustawy, który cofał wprowadzane zmiany. Został on nawet przegłosowany
przez parlament, mimo braku poparcia rządzącej wtedy Platformy
Obywatelskiej. Ustawa obywatelska została jednak zawetowana przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Nie zakończyło to jednak sporu
politycznego. Prezydent w 2014 roku wyszedł z własną inicjatywą
ustawodawczą, która w pewnym stopniu zbieżna była z postulatami projektu
obywatelskiego. Według tej ustawy sąd rejonowy ma być powoływany dla
obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkanych przez 50 tys. osób -
tam, gdzie rocznie wpływa minimum 5 tys. spraw. Sąd może być także
fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę
ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys.

W praktyce obszary właściwości miejscowej odtworzonych sądów w
zdecydowanej większości były tożsame z tymi, które funkcjonowały przed 1
stycznia 2013 r. 
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Także wewnętrzna struktura wszystkich przywracanych sądów będzie taka
sama, jak przed dniem ich zniesienia. Prezydent Bronisław Komorowski
podpisał ustawę 31 marca 2014 roku, a większość sądów wróciła do dawnej
formy do połowy 2015 roku. Reforma Gowina nie przetrwała więc nawet
półtorej roku, dlatego trudno oceniać jej realny wpływ na sytuację polskiego
sądownictwa, biorąc dodatkowo pod uwagę jak od samego początku była
ona krytykowana. Wydaje się jednak, że wiele z jej założeń miało słuszne
podstawy. Autor reform nie udało się jednak przebić z argumentacją, gdyż
zwyciężyła narracja o likwidowaniu mniejszych jednostek sądowych. 

PROPOZYCJA ZMIAN MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Z 2021 ROKU 
W STRUKTURZE SĄDÓW:

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje spłaszczenie struktury sądów. Obecne
sądy rejonowe i okręgowe w I instancji zostaną przekształcone w okręgowe,
natomiast dotychczasowe okręgowe w II instancji oraz sądy apelacyjne staną
się sądami regionalnymi. Spłaszczenie struktury spowoduje, że mniej będzie
sędziów funkcyjnych - po zmianach liczba tych, którzy będą tylko orzekać,
wzrośnie o 2100. Sądy nie będą likwidowane jako placówki, natomiast
powstanie 79 okręgów sądowych z sądami oraz powstanie 20 sądów
regionalnych". Placówki sądowe, dziś stanowiące odrębną strukturę, połączą
się i będą podlegać jednemu kierownictwu. 

Resort zapowiedział też stworzenie punktów sądowych w każdej gminie.
Samorządy mogłyby w porozumieniu z sądami zakładać punkty sądowe w
gminach, które będą miejscem profesjonalnej obsługi obywateli, w którym
obywatel będzie mógł dowiedzieć się o stanie jego sprawy, o wyznaczonych
terminach, o wylosowanym składzie i uczestniczyć w rozprawie online.

Ogólna idea wydaje się dość podobna do tej, która przyświecała „reformie
Gowina”. Większa ilość sędziów i pracowników administracyjnych sądów ma
się znaleźć w ramach jednej jednostki sądowej. Ministerstwo przedstawia
jednak odwrotną narrację, aniżeli miało to miejsce w 2013. Sądy mają być „bliżej
ludzi”, gdyż także w mniejszych miejscowościach będą mogły być rozstrzygane
sprawy, które dziś są zarezerwowane dla sądów okręgowych, które orzekają
tylko w większych miastach. Jednocześnie przez większe okręgi lepiej będzie
można zadbać o równomierne „obłożenie” sprawami sędziów. Problem jednak
polega na tym, że sprawa realnie będzie rozstrzygana w miejscu, w którym
pracuje wylosowany sędzia. Jeśli, więc strony wylosują sędziego z drugiego
końca okręgu sądowego to być może ich sprawa będzie rozstrzygnięta
szybciej, lecz będą musieli oni dojechać na miejsce rozprawy. 
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W praktyce oznaczać to może sytuacje, w której większość spraw rozstrzygana
będzie w największym sądzie okręgu, gdzie pracuje najwięcej sędziów oraz
najliczniejszy jest personel administracyjny. A wtedy zasadne może być pytanie
o konieczność utrzymywania sądów w mniejszych miejscowościach, które to
nie rozstrzygają już wyłącznie spraw lokalnej społeczności, ale losowy wycinek
spraw z całego okręgu. Koncepcja stworzona przez resort jest interesująca, lecz
wymaga dopracowania na etapie prac nad projektem. 

Nie ma podstaw do stwierdzenia, iż pracami administracji sądowej musi
kierować bsędzia. Podobnie jak w przypadku uczelni czy szpitala, sądom
potrzebni są doświadczeni managerowie, którzy spełnią rolę organizacyjno-
kierowniczą. Sędziowie powinni być skupieni na orzekaniu oraz działaniach
zmierzających do podnoszenia kwalifikacji orzeczniczych. Największa władza
kierownicza w sądzie powinna być powierzona dyrektorowi, powoływanemu
przez Ministra Sprawiedliwości. Pozwoliłoby to skonsolidować działania
placówek sądowych z działaniami podejmowanymi przez ministerstwo.
Minister sprawiedliwości miałby także odpowiedzialność polityczną za
funkcjonowanie sądownictwa pod względem administracyjnym. Powołany
przez niego dyrektor byłby bowiem zwierzchnikiem urzędników pracujących w
administracji danego sądu oraz współpracowałby z sędziami w sprawach
istotnych dla funkcjonowania placówki. Dyrektor mógłby powoływać swoich
zastępców. Ich liczba uzależniona byłaby od wielkości placówki. Zastępcą
dyrektora mógłby być pełnomocnik jednostki zamiejscowej sądu. Funkcja
prezesa sądu, jako przedstawiciela sądownictwa, zostałaby zachowana, ale
zmieniono by jego charakter. Częściowo zresztą wpisałaby się ona w zmiany,
które w tej dziedzinie wprowadziło ministerstwo sprawiedliwości pod
kierownictwem Zbigniewa Ziobry (zlikwidowanie zależności między prezesem
a dyrektorem). 

ADMINISTRACJA SĄDOWA – PROPOZYCJA ZMIAN 
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Biegli sądowi są podstawową instytucją zarówno procesu cywilnego, jak i
karnego. Bez ich wiedzy ocena wiadomości specjalnych (których znajomość
jest często niezbędna do wydania rozstrzygnięcia) byłaby niemożliwa. Stąd też
sędziowie często opierają się przy wydaniu rozstrzygnięcia wyłącznie na opinii
biegłego, bez szczegółowe analizy pozostałych dowodów. 

Wydawać by się mogło, że tak istotna dla wymiaru sprawiedliwości instytucja
jest kompleksowo uregulowana w prawie – tak jednak nie jest. Regulacje są
szczątkowe i porozrzucane po kilku aktach normatywnych, co tym bardziej
utrudnia ich poprawne zastosowanie. 

Konieczne jest więc przeanalizowanie instytucji biegłych sądowych pod kątem
najistotniejszych kwestii do reformy oraz zaproponowanie postulatów de lege
ferenda. 

REFORMA INSTYTUCJI BIEGŁYCH
SĄDOWYCH

GŁÓWNE POSTULATY 

WSTĘP 

Należy stworzyć ogólnopolską listę biegłych sądowych; 
Wpis na listę biegłych winien być limitowany czasowo, przy czym biegli
ubiegający się o ponowny wpis winni przechodzić weryfikacje swoich
kompetencji; 
Należy powołać niezależną od władzy wykonawczej instytucję, która
nadzorowałaby listę biegłych sądowych; 
W sytuacjach w których jest to możliwe powinno podkreślać się znaczenie
opinii prywatnych, zlecanych przez strony; 
Powinno się uatrakcyjnić zarobki biegłych, które aktualnie znacznie
odbiegają od stawek rynkowych dla fachowców z danej dziedziny. 

W ocenie autora reformując instytucję biegłych powinno się skupić na
wprowadzeniu w życie następujących postulatów: 

1.
2.

3.

4.

5.
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Obowiązek uzyskania opinii pracodawcy kandydata na biegłego bądź
organizacji zawodowej (§3 rozporządzenia); 
rota przysięgi (§4 rozporządzenia); 
wymogi dla biegłego oraz tryb wpisu na listę (§5-14). 

Głównym aktem prawnym regulującym instytucję biegłych sądowych jest
Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie więc z art. 157 §1 „Prezes sądu
okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.”. Tryb
ustanawiania biegłych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania z funkcji
określa rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości (art. 157 §2
p.u.s.p.). 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie to rozporządzenie z dnia 24 stycznia
2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005, nr 15, poz. 133). Reguluje ono
wyłącznie kwestie bardzo podstawowe, jak: 

1.

2.
3.

Bardziej istotne są regulacje danej procedury, tj. procedury cywilnej i karnej.
Zarówno procedura cywilna (art. 278 k.p.c.) jak i karna (art. 193 k.p.k.) wskazują,
że sąd jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii biegłego, jeżeli do wyjaśnienia
sprawy niezbędne są opinie specjalne. 

W rozumieniu kodeksowym biegłym jest zarówno osoba wpisana na listę
zgodnie z art. 157 p.u.s.p. jak i instytucja naukowa (np. Instytut Ekspertyz
Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, jednostka organizacyjna
Ministerstwa Sprawiedliwości) czy też tzw. biegły ad hoc, czyli osoba
posiadająca wiadomości specjalne z danej dziedziny, które nie są wpisane na
listy biegłych sądowych (art. 195 k.p.k.). Takie rozwiązanie pozwala na udział
biegłego posiadającego wiadomości specjalnej z rzadkiej dziedziny.

Wynagrodzenia dla biegłego ustala sąd, stosując stawki z rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 r. w sprawie określenia stawek
wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu
dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu
cywilnym oraz w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf
zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla
wydania opinii w postępowaniu karnym. 

AKTUALNY STAN PRAWNY 

10
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należy rzetelnie określić koszty ponoszone przez państwo w związku z
instytucją biegłych sądowych, 
stworzyć sprawny system gromadzenia i analizy danych dotyczących
biegłych sądowych; 
podjąć działania legislacyjne na celu zbudowania narzędzi ewidencji
biegłych, a następnie prowadzenia skutecznego nadzoru nad ich pracą

Konieczność reformy instytucji biegłych nie budzi kontrowersji zarówno w
doktrynie jak i praktyce prawa. Głosy na jej temat pojawiają się od co najmniej
kilku lat. Warto przytoczyć w tym miejscu chociażby raport Najwyższej Izby
Kontroli z 2015 r który wskazuje następujące wnioski pokontrolne: 

Podsumowując, uznać należy, że reforma powinna zmierzać ku stworzeniu
jednolitego systemu ewidencji i oceny biegłych sądowych, który pozwoli na
zwiększenie jakości pracy biegłych sądowych. Do podobnych wniosków doszli
autorzy raportu „Biegli sądowi w Polsce”, którzy wskazywali, że brak jest
instrumentów nadzoru nad biegłymi sądowymi.

KONIECZNOŚĆ REFORMY INSTYTUCJI BIEGŁEGO 

Rządowy projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w
innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw (wraz z
projektami aktów wykonawczych) z 22.12.2006 r. (druk nr 1286); 
Poselski projekt ustawy - o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w
innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw z 10.01.2008 r.
(druk nr 667). Projekt jest powieleniem rządowego druku nr 1286, który nie
był procedowany zasadę dyskontynuacji; 
Projekt ustawy z 29.10.2014 r., opracowany na podstawie projektu założeń z
11.03.2013 r. (nr UA44 – projekt nigdy nie był procedowany w parlamencie). 

W XXI wieku dochodziło do kilku prób kompleksowej regulacji statusu
biegłego. Wyróżnić m.in. można: 

1.

2.

3.

Dodatkowo, cyklicznie pojawiają się kolejne doniesienia prasowe dotyczące
prac nad nową regulacją, przygotowywaną przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, jednakże ze względu na fakt, że brak jest szczegółowych
rozwiązań normatywnych, tak zostanie ta kwestia w raporcie pominięta. 

DOTYCHCZASOWE PRÓBY REGULACJI BIEGŁYCH SĄDOWYCH 

11

12

13

14
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Analizując pokrótce obie propozycje można (przed analizą kwestii
szczegółowych, do której dojdzie w dalszej części pracy), że projekt ustawy z
2006 r. skupiał się na drobiazgowej regulacji kwestii biegłych i
podporządkowaniu biegłych Ministrowi Sprawiedliwości, natomiast projekt z
2014 r. skupia się na bardziej kosmetycznych zmianach. Proponowana przez
autora regulacja skupiać się będzie na pewnym wypośrodkowaniu tych
propozycji.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, listę biegłych prowadzi
prezes sądu okręgowego (art. 157 §1 p.u.s.p.). Prowadzi to do sytuacji, w której
funkcjonuje równolegle 46 list biegłych (prowadzonych przez każdego prezesa
sądu okręgowego w Polsce). O ile względem bardziej popularnych specjalizacji,
np. biegłych z zakresu wypadków drogowych bądź lekarskich nie jest to
problem, tak względem rzadszych specjalizacji (np. kosztorysowania w
budownictwie, geotechniki itd.) zwykle okazuje się, że biegli sądowi są w
danym miejscu niedostępni. Stąd też zasadnym wydaje się prowadzenie
ogólnopolskiej listy biegłych sądowych. Pozwoli to również na bardziej
równomierne rozłożenie spraw pomiędzy danych biegłych – ci specjaliści z
mniejszych ośrodków, którzy w danym momencie nie są obciążeni pracą będą
mogli sporządzać opinie dla innych apelacji czy okręgów. 

OGÓLNOPOLSKA LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 

Aktualnie wymogi przedstawione biegłym określone są w §12 pkt 1
rozporządzenia wykonawczego, zgodnie z którym biegłym może być osoba: a)
korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; b) ukończyła 25 lat życia; c)
posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki,
techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być
ustanowiona; d) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
e) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym. 

Co istotne, biegły który już raz uzyska wpis na listę biegłych może na niej
pozostawać aż do końca życie. Jak wskazywali kontrolerzy NIK, zidentyfikowali
oni osoby ustanowione jeszcze w latach 60 i 70 ubiegłego wieku. Nikt w
okresie późniejszym nie weryfikował umiejętności takich osób, ani tego, czy z
biegiem lat dbały one o rozwój swoich umiejętności zawodowych. 

NOWE ZASADY UZYSKIWANIA WPISU NA LISTĘ BIEGŁYCH 
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Z tego powodu istotne jest, aby wprowadzić mechanizm weryfikacji
umiejętności biegłych, wprowadzając np. wyłącznie czasową możliwość wpisu
na listę (np. 7 letnią). Po upływie 7 lat instytucja powołująca biegłych
dokonywałaby (na wypadek, gdyby biegły wnosił o ponowny wpis na listę)
ewaluacji jego umiejętności oraz wiedzy, jak również oceniałaby już wydane
opinie. System taki (podobny do zaproponowanego w art. 15 ust. 1 ustawy z
2006 r.). 

Aktualnie cały obowiązek weryfikacji kompetencji biegłych spoczywa na
prezesie sądu okręgowego, który wpisuje taką osobę na listę. Praktyka
pokazuje, że jest to rozwiązanie daleko niewystarczające, gdyż prezesi sądów
nie posiadają narzędzi do weryfikacji kompetencji biegłych. 

W projektowanej regulacji z 2006 r. powoływać i odwoływać biegłych miał
Minister Sprawiedliwości. Należy jednak ocenić ten pomysł jednoznacznie
negatywnie jako wprowadzenie kolejnego środka nacisku na sądownictwo
władzy wykonawczej. Jak już wskazywano powyżej, praktyką jest
bezrefleksyjne zawierzanie biegłym przy wydawaniu wyroków, stąd
umożliwienie Ministrowi wywieranie nacisków na biegłych jest niewskazane. 

Zasadnym jest więc ustanowienie innej, niezależnej od władzy wykonawczej
instytucji, która zajmowałaby się kompleksową oceną kompetencji biegłych,
prowadził by ich listę jak również zajmowałby się wskazywaniem biegłych
specjalizujących się w danej branży (dla przykładu, instytucja ta zbierałaby
informacje, czy dany biegły z zakresu budownictwa lądowego zajmował się dla
przykładu pracami fasadowymi lub teletechnicznymi). Prezesa tej instytucji
mogłaby np. powoływać Krajowa Rada Sądownicza bądź Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego, natomiast obsługą organu zajmowałby specjalnie powołany
urząd. 

POWOŁANIE NIEZALEŻNEJ INSTYTUCJI NADZORU NAD BIEGŁYMI SĄDOWYMI 

Postępowanie cywilne z zasady ma charakter kontradyktoryjny. Jak wskazuje
się w orzecznictwie „Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności postępowania
cywilnego to na stronach ciąży obowiązek przedstawienia materiału
dowodowego, pozwalającego poczynić ustalenia faktyczne, z których strony
wywodzą określone skutki prawne. Nie jest rzeczą sądu zarządzanie
dochodzenia w celu uzupełnienia twierdzeń stron i wykrycia środków,
pozwalających na ich udowodnienie”. Wydaje się więc, że zasada ta powinna
dotyczyć również wiadomości specjalnych jak i biegłych. 

ZWIĘKSZENIE ROLI OPINII PRYWATNYCH 
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Zgodnie z aktualnie obowiązującym w orzecznictwie poglądem, opinie
prywatne nie mogą zastępować opinii biegłego. Jak wskazuje SA w
Białymstoku „Opinia przedkładana przez stronę nie może zastąpić opinii
biegłego sądowego ani stanowić wyłącznej podstawy do podzielenia
stanowiska strony przedstawiającej taką opinię wbrew opinii biegłego
powołanego przez sąd”. Dochodzimy więc do sytuacji, w której po pierwsze
ustawodawca zachęca strony do przedkładania swoich twierdzeń i dowodów, a
z drugiej strony wskazuje, że opinia prywatna w żadnym wypadku nie może
zastąpić ustaleń biegłego, tym samym pozbawiając opinii prywatnych
jakiejkolwiek mocy dowodowej. 

Zasadnym jest więc wprowadzenie możliwości składania przez strony opinii
prywatnych, które podlegałby (tak samo jak dowody z opinii biegłego
sądowego) ocenie sądu przez pryzmat warunków z art. 233 k.p.c. W przypadku
gdy obie strony złożą takowe opinie to rolą sądu powinno być wyłącznie
ocenienie ich przez pryzmat swojej wiedzy i doświadczenia życiowego, a w
ostateczności powołanie biegłego, który zweryfikowałby twierdzenia zawarte w
opiniach. 

Postulat ten jednak powinien wyłącznie ograniczać się do postępowania
cywilnego. W postępowaniu karnym, ze względu na prymat wyrażonej w art. 2
§2 k.p.c. zasady prawdy materialnej powinno pozostać się przy aktualnych
rozwiązaniach, opierając się wyłącznie na biegłych sądowych. Niezasadne
byłoby uzależnianie możliwości dowodzenia swojej niewinności od statusu
majątkowego, tym bardziej że prokuratura z zasady dalej korzystałaby z
biegłych sądowych. 

podstawowa (od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej) - 22,90 zł do 32,39 (stawka
podwyższona - maks. 34,35 zł do 48,59 zł),
dla biegłych z doktoratem (2,55% kwoty bazowej) - 45,63 zł (stawka
podwyższona - maks. 68,45 zł),
dla biegłych z habilitacją (3,08% kwoty bazowej) - 55,11 zł (stawka
podwyższona - maks. 82,67 zł),
dla biegłych z tytułem profesora (3,93% kwoty bazowej) - 70,32 zł (stawka
podwyższona - maks. 105,49 zł)[1].

Powszechnie wskazuje się, że jednym z problemów dotyczących biegłych
sądowych są za niskie wynagrodzenia. W 2021 r. stawki kształtowały się
następująco (za godzinę pracy): 

UATRAKCYJNIENIE ZAROBKÓW BIEGŁYCH 

Prowadzi to do wniosku, że podstawowa, najniższa stawka dla biegłego (który
wszak powinien być specjalistą w swojej dziedzinie!) wynosi mniej więcej tyle,
co godzinowa płaca minimalna (sic!). Podstawowym więc postulatem powinno
być urealnienie stawek, tak aby pracować za nie chcieli prawdziwi specjaliści
(aktualnie, nawet stawka profesorska podwyższona jest znacznie niższa niż
średnie wynagrodzenie na rynku). 
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