
	

	

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 roku 

 

Opinia prawna 

w sprawie zgodności z Konstytucją RP regulacji przewidzianych w 
poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1491) - w zakresie, w 
jakim dotyczą one obsady stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów na 
podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  

 

I. Tezy opinii 

1) Projektowane wyposażenie Ministra Sprawiedliwości w szersze kompetencje do 

podejmowania decyzji w sprawie obsady stanowisk prezesów i wiceprezesów 

sądów pozostaje w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
2) Konstytucja Rzeczypospolitej wiąże cały szereg ważnych implikacji prawnych ze 

statusem sędziego, a nie ze statusem prezesa sądu. W szczególności, takie 

przymioty jak niezawisłość i niezależność odnoszą się do statusu sędziów (a nie 

do statusu prezesów sądów, w zakresie w jakim realizują zadania i funkcje w 

sferze administracyjnej) – przynależą zresztą sędziom w sposób zupełnie 

niezależny od tego czy piastują stanowiska prezesów czy też nie.  

 

3) Opiniowany projekt przewiduje regulację stanowiącą, że sprawy są przydzielane 

sędziom i asesorom sądowym  losowo, w ramach poszczególnych kategorii 

spraw (chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur), zaś 

przydział spraw w ramach kategorii jest równy - chyba że został zmniejszony 

z uwagi na pełnioną funkcję, uczestniczenie w przydziale spraw innej kategorii lub 

z innych przyczyn przewidzianych ustawą [art. 1 pkt 20) projektu zakłada, że po 

art. 47 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych dodaje się art. 47a-47c, 
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szczegółowo regulujące wskazaną materię]; eksponowane rozwiązanie w istotny 

sposób wzmacnia niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Oznacza to w 

szczególności, że odnoszące się do tej kwestii wcześniejsze wypowiedzi 

Trybunału Konstytucyjnego, w znaczącym zakresie, tracą swoją aktualność.  

 

4) Projekt ustawy, w zakresie objętych opinią regulacji, nie narusza żadnych 

konstytucyjnych gwarancji zastrzeżonych dla sędziów, gdyż nie kształtuje na 

nowo statusu sędziów. Projekt nie przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości żadnych 

uprawnień do przyznawania nominacji sędziowskich, do usuwania Sędziów, do 

zawieszania w urzędowaniu, do nadzoru w zakresie orzekania, do ingerowania w 

niezawisłość sędziów. Przeciwnie, także po wejściu w życie opiniowanych 

regulacji w pełni podtrzymane zostanie całkowite wyłączenie sędziów i sądów z 

zależności od Ministra Sprawiedliwości w całym tym zakresie, w jakim wykonują 

oni władzę sądowniczą, jurysdykcyjną, w jakim sprawują wymiar sprawiedliwości; 

w pełni uszanowane zostaną wszystkie konstytucyjnoprawne gwarancje, 

wyznaczające status sędziego.  

 

5) Decyzje w sprawie obsady stanowisk prezesów sądów są decyzjami w sprawie 

obsady organów w jednostkach funkcjonujących w strukturach administracji 

rządowej – „sądownictwa” jako działu administracji rządowej. Jako takie, 

mieszczą się w sferze władztwa administracyjnego Państwa, a do jego 

wykonywania w obszarze sądownictwa od dawna wyraźną legitymację 

konstytucyjną i ustawową ma Minister Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości 

ponosi odpowiedzialność za prowadzoną w tym zakresie politykę – i na Ministra 

Sprawiedliwości spadają konsekwencje tejże polityki. Struktura sądownictwa 

pozostaje strukturą w pełni niezależną w wymiarze jurysdykcyjnym - w zakresie w 

jakim realizuje władzę sądowniczą, w jakim sprawuje wymiar sprawiedliwości. 

Jest natomiast, i musi być, strukturą zależną od władztwa Państwa w 

perspektywie administracyjnej (organizacyjnej, gospodarczej, zarządczej). Z 

mocy Konstytucji, władztwo to realizowane jest szerzej przez Radę Ministrów, a 

sferze sądownictwa pozostaje konkretnie w gestii Ministra Sprawiedliwości.  
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6) Z pełną aprobatą odnieść się trzeba do wywodu Trybunału Konstytucyjnego, 

wynikającego z wyroku z dnia 18 lutego 2004 roku - w sprawie K 12/03 - a 

stwierdzającego co następuje: „Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że 

podstawowym kryterium ustalenia granic wymiaru sprawiedliwości, musi być 

rozgraniczenie dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, oraz sfery 
administracji wymiaru sprawiedliwości. W tej konfiguracji nakładają się na 

siebie dwie struktury: struktura sądów jako organów jurysdykcyjnych oraz 

struktura administracyjna, która tworzy hierarchicznie zorganizowaną 

administrację sądową. W niektórych wypadkach sfery te mogą pozostawać w 

konflikcie. Na mocy decyzji ustawodawcy, administracja wymiaru 
sprawiedliwości, w polskich warunkach ustrojowych, należy do 
przedstawiciela władzy wykonawczej (Ministra Sprawiedliwości), który jest 
właściwy - uwzględniając zasadę niezawisłości sędziowskiej - w sprawach 
sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do 
kompetencji innych organów państwowych” (wszystkie podkreślenia: autor 

opinii). 
 

7) W wyroku z dnia 19 lipca 2005 roku, K 28/04, Trybunał Konstytucyjny zawarł 

niezwykle trafne spostrzeżenie: „istota władzy sądowniczej w sensie 

konstytucyjnym zakłada, że jest ona wykonywana przez sądy jako organy 
jurysdykcyjne” (podkr.: autor opinii). 

 
8) W pełni podzielić też trzeba wywód Trybunału Konstytucyjnego – wynikający z 

wyroku z dnia 19 lipca 2005 roku, K 28/04 – według którego: „Należy stwierdzić, 

że odrębność władzy sądowniczej przejawia się w jej szczególnych 
kompetencjach, polegających na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. 
Podział władz nie eliminuje jednak powiązań między władzami. Sędziów powołuje 

Prezydent, jako organ władzy wykonawczej, a Minister Sprawiedliwości sprawuje 

nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi. Podstawy działalności sądów 

stanowią akty parlamentu, a więc władzy ustawodawczej. Wskazane powiązania 

nie mogą naruszać odrębności władzy sądowniczej, co oznacza, że 
pozostałym władzom nie można powierzać wymiaru sprawiedliwości” 
(wszystkie podkreślenia: autor opinii). 
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9) Nie mniej ważne okoliczności zostały bardzo trafnie wskazane w wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 roku, K 45/07. Wywiedziono 

tam między innymi co następuje:  

 
„Trybunał pragnie podkreślić, że nie wszystkie czynności wykonywane 

w sądach mają charakter wymiaru sprawiedliwości. Czynności pozostające 
poza wymiarem sprawiedliwości nie wymagają więc przymiotu 
niezawisłości”;  

„Trybunał Konstytucyjny (…), pragnie podkreślić, iż to władza 
publiczna ponosi odpowiedzialność za stworzenie warunków finansowych i 
organizacyjnych dla funkcjonowania systemu sądownictwa. To państwo ma 
prowadzić do racjonalnego i prawidłowego wykorzystywania środków 
budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie sądownictwa”;  

„W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, działalność administracyjna 
sądu jest to wszelka działalność zarządzająca i organizatorska sądów, inna 
aniżeli związana z czynnościami jurysdykcyjnymi sądu” (wszystkie 

podkreślenia: autor opinii).  

 

10)  Analiza wcześniejszego orzecznictwa Trybunału daje podstawy do twierdzenia, 

iż Trybunał wielokrotnie dowodził, że dostrzega potrzebę zapewnienia 
znaczącej pozycji Ministra Sprawiedliwości w tej sferze decyzyjnej, która 
wiąże się z sądownictwem postrzeganym jako struktura administracyjna.  

 

11)  Aktualna krytyka opiniowanego projektu oparta jest często na wyborze cytatów z 

wcześniejszych orzeczeń Trybunału – w szczególności: bardzo często cytowane 

jest orzeczenie Trybunału z dnia 9 listopada 1993 roku, K 11/93, odnoszące się 

wprost do kwestii kompetencji Ministra Sprawiedliwości w zakresie powoływania i 

odwoływania prezesów sądów. Wskazane zabiegi muszą być jednak 

przyjmowane z dużą ostrożnością i powściągliwością – wszakże nie należy tracić 

z pola widzenia faktów następujących:  
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- wszystkie analizy powinny uwzględniać przede wszystkim kontekst 

wynikający z Konstytucji aktualnie obowiązującej (a nie z przepisów 

konstytucyjnych obowiązujących na przykład w roku 1993);  

 

- wszystkie analizy powinny uwzględniać przede wszystkim kontekst 

normatywny wynikający z ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (a nie z przepisów obowiązujących w tym zakresie 

wcześniej, na przykład w roku 1993);  

 

- wreszcie, wszystkie analizy powinny uwzględniać w sposób całościowy i 

kompleksowy zmiany przewidziane na gruncie opiniowanej noweli - w tym 

zwłaszcza: projektowany system losowego przydziału spraw, który niewątpliwie 

będzie wzmacniać ustawowe gwarancje niezależności sądów i niezawisłości 

sędziów, co w konsekwencji nie może pozostawać bez wpływu na aktualną 

ocenę projektu w zakresie tych rozwiązań, które dotyczą mechanizmu wyłania 

prezesów i wiceprezesów sądów, i co powoduje, że wcześniejsze ustalenia 

Trybunału Konstytucyjnego nie mogą być w prosty sposób przenoszone na grunt 

współczesnych ocen i analiz w zakresie tutaj rozważanej materii.  

 
12)  Zakres swobody decyzyjnej Ministra Sprawiedliwości w zakresie wyborów 

personalnych – w ramach obsady stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów – 

zostaje ograniczony w dwojaki sposób: poprzez zastrzeżenie, że Minister 

wybierać może tylko spośród sędziów, i tylko spośród sędziów określonego 

szczebla sądu. Tak zdefiniowane grono osób, które mają zdolność podmiotową 

do piastowania stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów, kształtowane jest 

przez Krajową Radę Sądownictwa oraz przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej – co jest szczególnie ważne z punktu widzenia zasady podziału władz, 

ich współpracy i równoważenia się; eksponowany mechanizm kreacji sędziów 

oznacza w istocie włączenie wyżej wskazanych konstytucyjnych organów do 

współdecydowania, w sposób pośredni, o obsadzie stanowisk prezesów i 

wiceprezesów sądów.  
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13)  Istota funkcji prezesa i wiceprezesa sądu wiąże się przede wszystkim z 

wykonywaniem zadań o charakterze „organizacyjnym”, „gospodarskim”, 

„zarządczym”. Są do nich przypisane także pewne kompetencje jurysdykcyjne, 

związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości – legitymacja do ich 

wykonywania płynie jednak przede wszystkim ze statusu sędziego, a nie ze 

statusu prezesa sądu (nie mogłyby one zostać przypisane na przykład do 

dyrektorów sądów, którzy nie mają żadnej legitymacji do sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości, gdyż nie są sędziami). W zakresie, w jakim prezes sądu 

sprawuje wymiar sprawiedliwości – także w tej części (niezbyt szerokiej zresztą), 

która przynależy do niego z tytułu zajmowanego stanowiska prezesa sądu – 

zachowuje pełną autonomię i niezależność, także od Ministra Sprawiedliwości. 

Cała bowiem sfera związana ze sprawowaniem władzy sądowniczej, z 

wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości, zostaje wyłączona z jakiejkolwiek 

podległości Ministrowi Sprawiedliwości - czy choćby: z nadzoru ze strony Ministra 

Sprawiedliwości. Kompetencje do nadzoru w zakresie orzekania zachowuje Sąd 

Najwyższy, zaś kompetencje w zakresie ochrony niezależności sądów i 

niezawisłości Sędziów zachowuje Krajowa Rada Sądownictwa.  
 

14)  Kryteria rozstrzygnięć w sprawie wyboru prezesów i wiceprezesów sądów 

powinny być wiązane co do zasady z oceną predyspozycji, zdolności, 

umiejętności pełnienia funkcji administracyjnych (organizacyjnych, 

gospodarskich, zarządczych) – powinny abstrahować natomiast od ocen 

kwalifikacji etycznych oraz merytorycznych do wykonywania zawodu sędziego, i 

podejmowania rozstrzygnięć jurysdykcyjnych w sferze wymiaru sprawiedliwości. 

Sprawa kwalifikacji, o jakich wyżej mowa, jest bowiem rozstrzygana wcześniej – 

poprzez przyznanie konkretnym osobom nominacji sędziowskich (poprzez 

„powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim”, według 

nomenklatury ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych), zaś jakiekolwiek 

nowe ewentualnie ustalenia i rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny być 

dokonywane jedynie w ramach stosownych postępowań (dyscyplinarnych lub 

nawet karnych, jeżeli zachodzi taka konieczność), a nie w ramach procedury 

wyłaniania prezesów i wiceprezesów sądów. Wszystkie osoby będące sędziami 
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są niezawisłe i niezależne. Minister Sprawiedliwości nie ma ani możliwości 

powołania sędziego, ani możliwości jego odwołania.  

 
15)  Opiniowany projekt – w zakresie, w jakim dotyczy art. 27 ustawy Prawo o ustroju 

sądów powszechnych – w racjonalny sposób definiuje przesłanki odwołania 

prezesa i wiceprezesa sądu w toku kadencji; uwzględnia także udział w tej 

procedurze Krajowej Rady Sądownictwa.  

 

16)  Konstytucja w sposób wyraźny i jednoznaczny pozostawia ustawodawcy 
zwykłemu ustawową regulację ustroju sądów (art. 176 ust. 2 Konstytucji) oraz 
zakresu działania ministra kierującego działem administracji rządowej (art. 

149 ust. 1 Konstytucji). Fakt ten musi mieć kluczowe znaczenie dla ustaleń jak 
sam ustrojodawca postrzega podział i równoważenie się konstytucyjnych 
władz, i jakie miejsce w tym zakresie przypisuje nie tylko Ministrowi 
Sprawiedliwości, reprezentującemu władzę wykonawczą, ale przede 
wszystkim: jakie miejsce i jaką rolę w tym zakresie wyznacza władzy 
ustawodawczej.  
 

II. Zlecony przedmiot opinii  

Niniejsza opinia przygotowana została na zlecenie Pana dr. Wojciecha Arndta – 

Dyrektora Biura Analiz Sejmowych – przedmiot zlecenia określony został w sposób 

następujący: ocena zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy 

Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 

1491).  

 

 

III. Akty prawne, które mają zostać zmienione opiniowaną ustawą  
Opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie zmian w 

zakresie:  

1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych;  
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2) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego;  

3) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy;  

4) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego;  

5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o ustroju sądów wojskowych;  

6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji;  

7) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym;  

8) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych;  

9) ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa;  

10)  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze;  

11)  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo o prokuraturze;  

12)  ustawy z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania 

karnego oraz niektórych innych ustaw;  

13)  ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;  

14)  ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.  

 

 
IV. Uzasadnienie projektowanych zmian – kwestie najbardziej istotne z punktu 
widzenia przedmiotu opinii  

 

Jak wskazano w uzasadnieniu opiniowanego projektu, nowelizacja ustawy Prawo 

o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw zakłada realizację kilku 

zasadniczych celów, w szczególności zaś zmierza w kierunku: 

 

1) zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w 
kierunku zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę 
stanowisk związanych z  zapewnieniem właściwych warunków 
administracyjnych sądom powszechnym (podkreślenia autora opinii);  
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2) wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad 

działalnością administracyjną sądów w postaci oceny informacji rocznych, 

składanych przez prezesów sądów wszystkich szczebli, oraz w postaci 

zwrócenia uwagi na nieprawidłowości w zakresie działalności administracyjnej;  

 
3) wprowadzenia, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz 

zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami, dla zapewnienia 

równego i sprawiedliwego obciążenia pracą kadry orzeczniczej sądów oraz 

zagwarantowania bezstronności stronom postępowań;  

 
4) wprowadzenia zmian modelu wizytacji w wydziałach sądów powszechnych, w 

tym: poprzez odejście od zasady przeprowadzania wizytacji w każdym wydziale 

sądu w równym odstępie, co cztery lata, bez względu na wyniki statystyczne 

pracy danego wydziału czy ocenę działalności administracyjnej 

przewodniczącego wydziału lub prezesa sądu;  

 
5) poszerzenia zakresu możliwości korzystania z instytucji zwrócenia uwagi 

sędziemu pełniącemu funkcję związaną z wykonywaniem czynności 

administracyjnych;  

 
6) odejścia od dotychczasowego systemu oceny pracy i planowania rozwoju 

zawodowego sędziego;  

 
7) umożliwienia nabywania prawa do przejścia w stan spoczynku przez sędziów-

kobiety (a w konsekwencji także prokuratorów-kobiety) w wieku odpowiadającym 

powszechnemu wiekowi emerytalnemu, to jest: w wieku 60 lat;  

 
8) wprowadzenia instytucji urlopu rehabilitacyjnego sędziego - jako okresu, w 

którym możliwe będzie przywrócenie pełnej zdolności sędziego do pełnienia 

obowiązków służbowych, po okresie nieobecności w pracy z powodu choroby 

lub utraty sił, oraz modyfikacji rozwiązań dotyczących przechodzenia w stan 

spoczynku bez uzyskania orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o trwałej niezdolności do pełnienia urzędu sędziego;  
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9) wprowadzenia możliwości delegacji sędziego także do Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP;  

 
10)  zmiany przesłanek uprawniających do powołania na stanowisko sędziego sądu 

apelacyjnego - nakierowanej na odejście od wymogu stażu zawodowego w 

sądzie okręgowym;    

 
11)  doprecyzowania zasad składania przez sędziów (i prokuratorów) oświadczeń o 

stanie majątkowym, poszerzenia zakresu informacji zawartych w oświadczeniu, 

a także: zobowiązania do składania oświadczeń o stanie majątkowym 

dyrektorów i zastępców dyrektorów sądów;  

 
12)  wprowadzenia instytucji koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej, 

prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach cywilnych i karnych w celu 

usprawnienia praktyki wymiany informacji i doświadczeń dotyczących 

współpracy międzynarodowej i praw człowieka;  

 
13)  zwiększenia efektywności wykorzystywania środków gromadzonych w ramach 

świadczeń pieniężnych zasądzanych od sprawców przestępstw na fundusz 

celowy (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), 

określony w ustawie. 

 
V. Merytoryczny zakres opinii  

 Z uwagi na zakres zmian przewidzianych w opiniowanej noweli – wskazanych 

wyżej, w punktach III. i IV. – także z uwagi na potrzebę zajęcia stanowiska w krótkim 

czasie, niniejsza opinia odnosi się tylko do kwestii, która zdaje się rodzić najwięcej 

kontrowersji w ramach debaty prowadzonej w przestrzenie publicznej, to jest: kwestii 

nowego trybu obsadzania stanowisk prezesów sądów.  

Na ewentualne życzenie Zleceniodawcy, przedkładana opinia może zostać  

poszerzona o analizę innych zagadnień, wskazanych w pkt. IV.  
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VI. Istota projektowanych zmian w zakresie obsady stanowisk prezesów (i 
wiceprezesów) sądów na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych – aktualny stan prawny i kształt przewidzianych zmian  

 

A) Powoływanie i odwoływanie prezesów oraz wiceprezesów sądów w świetle 

obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych  

 

Według art. 23. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:  
„§ 1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości przedstawia zgromadzeniu ogólnemu kandydata na prezesa, 

w celu wydania opinii. 

§ 3. Jeżeli opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia 

kandydata, Minister Sprawiedliwości może powołać prezesa sądu apelacyjnego bez opinii. 

§ 4. W razie wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Minister 

Sprawiedliwości może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. 

Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca. 

§ 5. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia 

przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru powołania prezesa, mimo negatywnej opinii 

zgromadzenia ogólnego, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna. 

§ 6. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów 

danego sądu apelacyjnego, na wniosek prezesa tego sądu i po zasięgnięciu opinii kolegium 

tego sądu”. 

 Z kolei według art. 24 analizowanej ustawy:  

„§ 1. Prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

okręgowego albo sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów 

okręgu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego. 

§ 2. Do powołania prezesa sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 § 2-

5. (powołane wyżej – dopow.: autor opinii) 
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§ 3. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów 

danego sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii kolegium tego 

sądu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego. 

 Wreszcie, zgodnie z art. 25 badanej ustawy:  

 „§ 1. Prezesa sądu rejonowego powołuje prezes sądu apelacyjnego spośród sędziów 

sądu rejonowego albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zebrania sędziów danego sądu 

rejonowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego. 

§ 2. Do powołania prezesa sądu rejonowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 § 2-5 

(powołane wyżej – dopow.: autor opinii), z tym że termin do wydania opinii przez zebranie 

wynosi trzydzieści dni. 

§ 3. Wiceprezesa sądu rejonowego powołuje prezes sądu apelacyjnego spośród sędziów 

danego sądu rejonowego, na wniosek prezesa tego sądu, po zasięgnięciu opinii kolegium i 

prezesa przełożonego sądu okręgowego. 

  

W odniesieniu do kwestii odwołania prezesów w toku kadencji (kadencyjność 

uregulowana została w art. 26 powoływanej ustawy), kluczowe znaczenie ma obecnie 

art. 27 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, który stanowi, że:  

„§ 1. Prezes i wiceprezes sądu apelacyjnego oraz prezes i wiceprezes sądu okręgowego 

może być odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: 

1)   rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; 

2)   gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem 

wymiaru sprawiedliwości. 

§ 2. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu apelacyjnego bądź prezesa albo 

wiceprezesa sądu okręgowego następuje po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. 

Zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister Sprawiedliwości przedstawia 

Krajowej Radzie Sądownictwa w celu uzyskania opinii. Negatywna opinia Krajowej Rady 

Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca. 

§ 3. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie trzydziestu dni od przedstawienia 

zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu apelacyjnego bądź prezesa albo 

wiceprezesa sądu okręgowego, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna. 
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§ 4. W przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa sądu apelacyjnego bądź 

prezesa albo wiceprezesa sądu okręgowego rezygnacji z pełnionej funkcji w toku kadencji, 

Minister Sprawiedliwości odwołuje go bez zasięgania opinii, o której mowa w § 2. 

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się do odwołania prezesa i wiceprezesa sądu rejonowego, z tym 

że określone w tych przepisach uprawnienia i czynności Ministra Sprawiedliwości wykonuje 

prezes sądu apelacyjnego. 

 

B) Powoływanie i odwoływanie prezesów oraz wiceprezesów sądów – na 

podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - w świetle poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)  

 

Według art. 1 pkt. 6) wyżej powołanego projektu ustawy, art. 23-25 ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych otrzymują brzmienie: 

„Art. 23 § 1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 

sędziów sądu apelacyjnego lub sądu okręgowego. Po powołaniu Minister Sprawiedliwości 

przedstawia prezesa sądu apelacyjnego właściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów 

apelacji. 

§ 2. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 

sędziów sądu apelacyjnego lub sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu. 

Art. 24 § 1. Prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 

sędziów sądu apelacyjnego, okręgowego lub rejonowego. Po powołaniu Minister 

Sprawiedliwości przedstawia prezesa sądu okręgowego właściwemu zgromadzeniu 

ogólnemu sędziów okręgu. 

§ 2. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 

sędziów sądu apelacyjnego, okręgowego lub rejonowego, na wniosek prezesa tego sądu. 

Art. 25 § 1. Prezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 

sędziów sądu okręgowego lub rejonowego. Po powołaniu Minister Sprawiedliwości albo 

prezes przełożonego sądu apelacyjnego lub okręgowego przedstawia prezesa sądu 

rejonowego zebraniu sędziów tego sądu. 

§ 2. Wiceprezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 

sędziów sądu okręgowego lub rejonowego, na wniosek prezesa tego sądu.” 
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Według art. 1 pkt. 7) wyżej powołanego projektu ustawy, art. 27 ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych otrzymuje brzmienie: 
 „Art. 27. § 1. Prezes i wiceprezes sądu może być odwołany przez Ministra 

Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: 

1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; 

2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru 

sprawiedliwości; 

3) stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru 

administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych; 

4) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 

§ 2. Odwołanie prezesa lub wiceprezesa sądu następuje po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Sądownictwa. Zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister 

Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa w celu uzyskania opinii. 

§ 3. Występując o opinię do Krajowej Rady Sądownictwa Minister 

Sprawiedliwości może zawiesić prezesa lub wiceprezesa w pełnieniu czynności. Przepis 

art. 22b § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Niewydanie opinii przez Krajową Radę Sądownictwa w terminie 

trzydziestu dni od przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru odwołania 

prezesa albo wiceprezesa sądu nie stoi na przeszkodzie odwołaniu. 

§ 5. W przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa rezygnacji 

z pełnionej funkcji w toku kadencji, Minister Sprawiedliwości odwołuje go bez zasięgania 

opinii, o której mowa w § 2”.  

  

Należy wreszcie podkreślić, że art. 18 ust. 1 opiniowanego projektu ustawy 

przewiduje regulację, według której prezesi i wiceprezesi sądów, powołani na podstawie 

przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu dotychczasowym, 

mogą zostać odwołani przez Ministra Sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie opiniowanej ustawy – bez zachowania wymogów 

określonych w wyżej referowanym art. 27 projektu ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych.  
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VII. Obsada stanowisk prezesów sądów – na podstawie ustawy Prawo o 
ustroju sądów powszechnych - w świetle Uzasadnienia opiniowanego projektu 
ustawy  

W Uzasadnieniu opiniowanego projektu ustawy podniesiono między innymi co 

następuje (wszystkie podkreślenia w tekście pochodzą od autora opinii).  

Zmiany zaproponowane w art. 23-25 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 

nakierowane są na stworzenie nowego modelu powoływania prezesów sądów 

powszechnych poprzez zwiększenie swobody Ministra Sprawiedliwości, jako 
organu odpowiadającego za zapewnienie właściwego funkcjonowania 
sądownictwa powszechnego w wymiarze administracyjnym. Projektowane 

regulacje przewidują odstąpienie od dotychczasowego, etapowego modelu powoływania 

prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych po uzyskaniu opinii zgromadzenia 

ogólnego sędziów  apelacji – w przypadku stanowiska prezesa sądu apelacyjnego lub 

zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu – w przypadku stanowiska prezesa sądu 

okręgowego, a w przypadku negatywnej opinii tych organów samorządu sędziowskiego, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa, która w obecnym stanie 

prawnym negatywną opinią może zablokować możliwość powołania na stanowisko 

prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego kandydata wybranego przez Ministra 

Sprawiedliwości.  

Według proponowanych przepisów, Minister Sprawiedliwości będzie powoływał 
prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych bez konieczności uzyskiwania opinii 
o ich kandydaturach. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości, po dokonaniu powołania, 

będzie dokonywał prezentacji powołanych prezesów właściwym organom samorządu 

sędziowskiego – odpowiednio zgromadzeniu ogólnemu sędziów  apelacji oraz 

zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu. 

Jednocześnie - dla wzmocnienia nadzoru zewnętrznego sprawowanego przez 
Ministra Sprawiedliwości - przewiduje się odstąpienie od zasady powoływania prezesa 

sądu rejonowego przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego z zastosowaniem 

tożsamej procedury opiniowania kandydata, jak w przypadku kandydatów na prezesów 

sądów apelacyjnych i okręgowych - na rzecz powołania go przez Ministra 

Sprawiedliwości i  prezentowania jego osoby (przez Ministra Sprawiedliwości, 
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ewentualnie prezesa przełożonego sądu apelacyjnego albo okręgowego) zebraniu 

sędziów danego sądu rejonowego.  

Jak dalej podkreślono w Uzasadnieniu opiniowanego projektu, kierunkowo 
tożsame zmiany zaproponowano w odniesieniu do powoływania wiceprezesów 
sądów. Zrezygnowano bowiem z zasięgania opinii właściwych kolegiów sądów o 

kandydatach oraz opinii prezesa sądu apelacyjnego, w odniesieniu do kandydata na 

wiceprezesa sądu okręgowego, oraz prezesa sądu apelacyjnego, w odniesieniu do 

kandydata na wiceprezesa sądu rejonowego. Poszerzono przy tym przesłanki 
podmiotowe, jakie spełniać muszą kandydaci, spośród których może dojść do 
wyboru wiceprezesa, zastępując związanie koniecznością wyboru sędziego danego 

sądu możliwością wyboru sędziego dowolnego sądu apelacyjnego lub okręgowego, w 

odniesieniu do stanowiska wiceprezesa sądu apelacyjnego, sędziego dowolnego sądu 

apelacyjnego, okręgowego lub rejonowego, w odniesieniu do stanowiska wiceprezesa 

sądu okręgowego, oraz sędziego dowolnego sądu okręgowego lub rejonowego 

w odniesieniu do stanowiska wiceprezesa sądu rejonowego. Powołanie wiceprezesa 

sądu rejonowego powierzono nadto Ministrowi Sprawiedliwości, w miejsce prezesa 

właściwego sądu apelacyjnego.  

 

 Kolejno, w nowelizowanym art. 27 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

przewidziano zmianę zasad odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów 
poprzez doprecyzowanie katalogu przesłanek uprawniających Ministra 
Sprawiedliwości do wydania decyzji w tym przedmiocie. Obok dotychczasowej 

przesłanki rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych, proponuje się 

wprowadzenie w art. 27 § 1 pkt. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 

możliwości odwołania również w sytuacji uporczywego niewywiązywania się z 

obowiązków służbowych. W tym drugim przypadku, odwołanie prezesa sądu będzie 

dopuszczalne w razie stwierdzenia niewykonywania obowiązków służbowych w sposób 

powtarzający się, w szczególności: w razie celowego ignorowania wyraźnych zarządzeń 

nadzorczych wydawanych w ramach nadzoru zewnętrznego lub wewnętrznego. Projekt 

przewiduje też możliwość odwołania prezesa sądu w razie stwierdzenia szczególnie 

niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub 
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organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych (art. 27 § 1 pkt. 3 ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych). Dotychczas efektywność działań prezesa sądu nie była 

oceniana – projekt ma na celu zapełnienie tej luki. Efektywność działań prezesa 
podlegać będzie weryfikacji w szczególności w ramach dokonywania ocen 
informacji rocznych o działalności sądów, co przewiduje się w projekcie w ramach 

nowelizacji art. 37g § 1 pkt. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 37h 

tejże ustawy. Odwołanie prezesa, jako środek najdalej idący, przewidziany jest 
tylko dla sytuacji, w której zostanie stwierdzony brak efektywności w stopniu 
szczególnym, to jest: wyjątkowym na tle działalności innych prezesów sądów 
kierujących porównywalnymi jednostkami.  

W celu zwiększenia skuteczności nadzoru zewnętrznego sprawowanego 

przez Ministra Sprawiedliwości, projekt zakłada rozszerzenie uprawnień Ministra o 
uprawnienie do odwołania również prezesa lub wiceprezesa sądu rejonowego – w 

obecnym stanie prawnym Minister jest uprawniony tylko do odwołania prezesa lub 

wiceprezesa sądu apelacyjnego i okręgowego. Ponadto, z tego samego względu, 
przewiduje się rezygnację z wiążącego charakteru negatywnej opinii Krajowej 
Rady Sądownictwie w przedmiocie zamiaru odwołania prezesa lub wiceprezesa 
sądu. 

Proponuje się, by z chwilą wystąpienia o opinię do Krajowej Rady Sądownictwa, 

odwoływany prezes bądź wiceprezes  mógł być zawieszony w pełnieniu czynności 
(art. 27 § 3). Pozwoli to uniknąć sytuacji, kiedy pracę sądu kontroluje osoba, co do której 

istnieje co najmniej uzasadnione podejrzenie niekompetencji. Taki stan rzeczy 

negatywnie wpływa bowiem na autorytet sądu. Ponadto, dalsze pełnienie obowiązków 

przez osobę, co do której Minister zakomunikował zamiar odwołania, negatywnie 

wpływa na wykonywanie pracy przez sąd, którego wskazany problem dotyczy. 

 

 

VIII. Podstawowy kontekst konstytucyjnoprawny (i ustawowy) zmian 
przewidzianych w opiniowanym projekcie w zakresie powoływania i odwoływania 
prezesów oraz wiceprezesów sądów (na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych)  
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Mając na uwadze przedmiot opinii, warto podkreślić najpierw, że już preambuła 

obowiązującej Konstytucji eksponuje znaczenie takich wartości jak: rzetelność i 
sprawność działania instytucji publicznych, poszanowanie sprawiedliwości oraz 
współdziałanie władz. Trudno przecenić walor i znaczenie tych uniwersalnych i 

niekontrowersyjnych wartości.  

Na poziomie bardziej szczegółowym Konstytucja stanowi między innymi, że 

organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art.7), zaś ustrój 

Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy 
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej; władzę ustawodawczą 

sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada 

Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały (art. 10). Sejm sprawuje kontrolę nad 

działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw (art. 

95 ust. 2).  

Zgodnie z art. 146 Konstytucji, Rada Ministrów między innymi: prowadzi politykę 

wewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje administracją rządową (art. 146 ust. 1 i 

3). Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych 

organów państwowych i samorządu terytorialnego (art. 146 ust.2). W zakresie i na 

zasadach określonych w Konstytucji i w ustawach Rada Ministrów między innymi: 

zapewnia wykonanie ustaw, wydaje rozporządzenia, koordynuje i kontroluje prace 

organów administracji rządowej, zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz 

porządek publiczny (art. 146 ust. 4).  

Według art. 149 Konstytucji, ministrowie kierują określonymi działami 
administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady 

Ministrów - zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej 
określają ustawy (art. 149 ust. 1).  

 W kontekście wyżej powołanych regulacji, wynikających bezpośredni z 

Konstytucji, wypada dopowiedzieć od razu, że zakres działów administracji rządowej - 

oraz właściwość kierujących nimi Ministrów - wyznacza ustawa z dnia 4 września 1997 

roku o działach administracji rządowej. Zgodnie z przepisem art. 5 pkt. 20) tejże ustawy 

ustala się między innymi dział „sprawiedliwość”, zaś według art. 24 ust. 1 pkt. 1), dział 
sprawiedliwość „obejmuje sprawy sądownictwa”. Przepis art. 24 ust. 3 powoływanej 

ustawy, stanowi przy tym, że „Minister właściwy do spraw sprawiedliwości jest 
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właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi 
przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem 
zasady niezawisłości sędziowskiej”. Także według przepisu art. 4 ust. 2 badanej 

ustawy, „Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach z 

zakresu administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu”. 

 Z wyżej przeprowadzonej analizy wyprowadzić można dwa ważne wnioski:  

- po pierwsze, legitymacja Ministra Sprawiedliwości do podejmowania decyzji w 
sprawach sądownictwa wypływa z samej Konstytucji – i znajduje tam silne 
umocowanie (wbrew niektórym poglądom, dzisiaj wypowiadanym);  

- po drugie, obowiązujące przepisy zakres kompetencji Ministra Sprawiedliwości 
określają stosunkowo szeroko, konstruując nawet podstawy do budowania 
domniemania właściwości kompetencyjnej Ministra Sprawiedliwości w sprawach 
sądownictwa, oczywiście z zastrzeżeniem konieczności uwzględniania zasady 
niezawisłości sędziowskiej.   

 Mając na uwadze przedmiot opinii, i powracając do analizy przepisów 

funkcjonujących w tym zakresie na poziomie konstytucyjnoprawnym, wypada podkreślić 

dalej, że Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz (art. 173 

Konstytucji). Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd 

Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe (art. 175 ust. 

1). Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy (art. 

176 ust. 2). Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich 

sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów 

(art. 177). Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko 

Konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1). Sędziowie są powoływani przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony (art. 

179). Sędziowie są nieusuwalni (art. 180 ust. 1). Złożenie sędziego z urzędu, 

zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko 

wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach 

określonych w ustawie (art. 180 ust. 2).  
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W świetle Konstytucji RP, nadzór nad działalnością sądów powszechnych i 

wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy (art. 183). Z kolei Krajowa 

Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 

186).  

Z mocy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa, do 

kompetencji Rady należy między innymi (art. 3 ust. 1 punkty 1-3):  

1)   rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu 

Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, sądach 

administracyjnych i sądach wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych; 

2)   przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów 

w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych i sądach 

wojskowych oraz o powołanie asesorów sądowych; 

3)   uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz czuwanie 

nad ich przestrzeganiem.  

 Według art. 5 ust. 1 i 2 powoływanej ustawy, Krajowa Rada Sądownictwa może 

zarządzić przeprowadzenie: 1)   wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej; 

2)   lustracji w sądzie; 3)   lustracji pracy sędziego lub asesora sądowego, którego 

indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę – z zastrzeżeniem, że czynności, 

o jakich wyżej mowa, „nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie i asesorzy 

sądowi są niezawiśli”. 

 
IX. Stanowisko w sprawie  

 

Według stanowiska autora niniejszej opinii, kluczowe znaczenie dla 

rozstrzygnięcia o optymalnym sposobie ukształtowania kompetencyjnego mechanizmu 

wyłaniania prezesów i wiceprezesów sądów – zwłaszcza w perspektywie 

konstytucyjnoprawnej – powinna mieć głębsza analiza i refleksja ukierunkowana 

najpierw na ustalenie:  
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A.)  jaki charakter mają decyzje o obsadzie stanowisk prezesów i wiceprezesów 

sądów – w szczególności: czy decyzje w tej sprawie mieszczą się w sferze 

władztwa administracyjnego Państwa czy też mieszczą się w płaszczyźnie 

władzy sądowniczej, jurysdykcyjnej, związanej ze sprawowaniem wymiaru 

sprawiedliwości;  

 

B.)  jakie wymogi podmiotowe zastrzega prawo obowiązujące dla prezesów i 

wiceprezesów sądów;  

 

C.)  jaką rolę i jaki zakres kompetencji przypisuje prawo obowiązujące prezesom i 

wiceprezesom sądów; 

 

D.)  jakie kryteria powinny rozstrzygać o obsadzie stanowisk prezesów i 

wiceprezesów sądów – w szczególności: czy powinny decydować o tym kryteria o 

charakterze „organizacyjnym”, ukierunkowane na wykonywanie funkcji w zakresie 

władztwa administracyjnego, czy też kryteria związane z wykonywaniem władzy 

sądowniczej, a więc – ze sprawowaniem „wymiaru sprawiedliwości”.  

 

Ad. A.) – charakter decyzji o obsadzie stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów 
 
 Analiza przeprowadzona w punkcie VIII. niniejszej opinii, jednoznacznie 

wskazuje, że w świetle prawa obowiązującego, sądownictwo stanowi dział administracji 

rządowej, który z mocy Konstytucji i ustaw szczególnych pozostaje w gestii Ministra 

Sprawiedliwości – i to Ministrowi Sprawiedliwości przysługuje w tym obszarze szeroki 

zakres władzy decyzyjnej. Rozstrzygnięcia w sprawie wyboru i odwołania prezesów 

sądów są rozstrzygnięciami w sprawie obsady organów sądów – sądów stanowiących 

część administracji rządowej. W świetle przepisów powoływanych wyżej, nie mogą być 

postrzegane jako wykonywanie władzy sądowniczej czy sprawowanie wymiaru 

sprawiedliwości – muszą być traktowane jako wykonywanie władztwa administracyjnego 

Państwa w sferze sądownictwa. Brak jest podstaw do wywodzenia, że Konstytucja lub 

ustawy szczególne wyprowadzają rozstrzygnięcia w sprawie obsady prezesów i 

wiceprezesów sądów z zakresu uprawnień decyzyjnych Ministra Sprawiedliwości, jako 
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osoby legitymowanej do wykonywania władztwa administracyjnego Państwa w sferze 

sądownictwa; przeciwnie, w ich świetle należy uznać, że - z analizowanego punktu 

widzenia - to właśnie Minister Sprawiedliwości jest podmiotem władnym podejmować 

decyzje w sprawie obsady stanowisk prezesów sądów; także - to właśnie Minister 

Sprawiedliwości ponosi odpowiedzialność za politykę prowadzoną w tym zakresie. 

 Z pełną aprobatą odnieść się trzeba do wywodu Trybunału Konstytucyjnego, 

wynikającego z wyroku z dnia 18 lutego 2004 roku - w sprawie K 12/03 - a 

stwierdzającego co następuje:  

„Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że podstawowym kryterium ustalenia 

granic wymiaru sprawiedliwości, musi być rozgraniczenie dziedziny, w której 
sędziowie są niezawiśli, oraz sfery administracji wymiaru sprawiedliwości. W tej 

konfiguracji nakładają się na siebie dwie struktury: struktura sądów jako organów 

jurysdykcyjnych oraz struktura administracyjna, która tworzy hierarchicznie 

zorganizowaną administrację sądową. W niektórych wypadkach sfery te mogą 

pozostawać w konflikcie. Na mocy decyzji ustawodawcy, administracja wymiaru 
sprawiedliwości, w polskich warunkach ustrojowych, należy do przedstawiciela 
władzy wykonawczej (Ministra Sprawiedliwości), który jest właściwy - 
uwzględniając zasadę niezawisłości sędziowskiej - w sprawach sądownictwa w 
zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych 
organów państwowych. 

Nadzór nad działalnością administracyjną wyraża się we wglądzie w 

funkcjonowanie sądów i sędziów. Odbywa się on na kilku poziomach struktury 

sądownictwa. Najwyższym organem tego nadzoru jest Minister Sprawiedliwości. Osoby 

powołane do kierowania sądami i nadzoru nad działalnością administracyjną sądów 

mają prawo wglądu w określone czynności sądów, mogą żądać wyjaśnień oraz 

usunięcia uchybień. Zadania z zakresu nadzoru są wykonywane przez prezesów sądów 

oraz przez osoby wyznaczone do tego” (wszystkie podkreślenia: autor opinii). 

W wyroku z dnia 19 lipca 2005 roku, K 28/04, Trybunał Konstytucyjny zawarł 

niezwykle trafne spostrzeżenie: „istota władzy sądowniczej w sensie konstytucyjnym 

zakłada, że jest ona wykonywana przez sądy jako organy jurysdykcyjne” (podkr.: 

autor opinii). 
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W pełni podzielić też trzeba wywód Trybunału Konstytucyjnego – wynikający z 

wyżej powołanego wyroku – według którego:  

„Należy stwierdzić, że odrębność władzy sądowniczej przejawia się w jej 
szczególnych kompetencjach, polegających na sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości. Podział władz nie eliminuje jednak powiązań między władzami. 

Sędziów powołuje Prezydent, jako organ władzy wykonawczej, a Minister 

Sprawiedliwości sprawuje nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi. Podstawy 

działalności sądów stanowią akty parlamentu, a więc władzy ustawodawczej. Wskazane 

powiązania nie mogą naruszać odrębności władzy sądowniczej, co oznacza, że 
pozostałym władzom nie można powierzać wymiaru sprawiedliwości” (wszystkie 

podkreślenia: autor opinii). 

Nie mniej ważne okoliczności zostały bardzo trafnie wskazane w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 roku, K 45/07. Wywiedziono tam między 

innymi co następuje:  

„Trybunał pragnie podkreślić, że nie wszystkie czynności wykonywane w 
sądach mają charakter wymiaru sprawiedliwości. Czynności pozostające poza 
wymiarem sprawiedliwości nie wymagają więc przymiotu niezawisłości”;  

 „Trybunał Konstytucyjny (…), pragnie podkreślić, iż to władza publiczna 
ponosi odpowiedzialność za stworzenie warunków finansowych i organizacyjnych 
dla funkcjonowania systemu sądownictwa. To państwo ma prowadzić do 
racjonalnego i prawidłowego wykorzystywania środków budżetowych 
przeznaczonych na funkcjonowanie sądownictwa”;  

„W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, działalność administracyjna sądu jest to 
wszelka działalność zarządzająca i organizatorska sądów, inna aniżeli związana z 
czynnościami jurysdykcyjnymi sądu.  

(…).  

Do pojęcia działalności administracyjnej sądu należy też tok i sprawność 

postępowania. Należy rozróżnić w tej działalności pojęcie administracji sądowej, w 

znaczeniu wąskim i szerokim. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, na administrację 

sądową w znaczeniu wąskim składa się bezpośrednie dysponowanie środkami 
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rzeczowymi i sprawami osobowymi sądu w zakresie, jaki jest konieczny do zapewnienia 

właściwego i ciągłego funkcjonowania sądu (między innymi czynności i decyzje 

związane z finansami sądu, księgowością, biurem podawczym, czynnościami 

sekretariatów, wyposażeniem sądów). Czynności administracyjne sensu stricto 

obejmują także pewien zakres spraw dotyczących spraw osobowych zarówno sędziów 

jak i urzędników sądowych, czynności porządkowe wykonywane w trakcie sądzenia lub 

bezpośrednio związane z orzekaniem (np. wydawanie odpisów, zaświadczeń). 

Natomiast przez administrację sądową w znaczeniu szerokim Trybunał Konstytucyjny 

rozumie działalność administrowania (administrowanie) oraz nadzór administracyjny 

(służbowy) wynikający z podległości służbowej, polegający na kontrolowaniu należytego 

biegu urzędowania, sprawdzaniu stosowania zarządzeń i instrukcji przez organy 

administracji sądowej, czuwaniu nad przestrzeganiem obowiązków przez sędziów i 

innych pracowników sądu oraz na analizie orzecznictwa sądowego” (wszystkie 

podkreślenia: autor opinii). 

 W kontekście wyżej powoływanych wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, 

warto podkreślić, że analiza wcześniejszego orzecznictwa Trybunału daje podstawy 
do twierdzenia, iż Trybunał wielokrotnie dowodził, że dostrzega potrzebę 
zapewnienia znaczącej pozycji Ministra Sprawiedliwości w tej sferze decyzyjnej, 
która wiąże się z sądownictwem postrzeganym jako struktura administracyjna.  

 

Warto też w tym kontekście zauważyć, że także aktualna krytyka opiniowanego 

projektu oparta jest często na wyborze cytatów z wcześniejszych orzeczeń Trybunału – 

w szczególności: bardzo często cytowane jest orzeczenie Trybunału z dnia 9 listopada 

1993 roku, K 11/93, odnoszące się wprost do kwestii kompetencji Ministra 

Sprawiedliwości w zakresie powoływania i odwoływania prezesów sądów. Wskazane 

zabiegi muszą być jednak przyjmowane z dużą ostrożnością i powściągliwością – 

wszakże nie należy tracić z pola widzenia faktów następujących:  

- wszystkie analizy powinny uwzględniać przede wszystkim kontekst wynikający z 

Konstytucji aktualnie obowiązującej (a nie z przepisów konstytucyjnych obowiązujących 

na przykład w roku 1993);  
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- wszystkie analizy powinny uwzględniać przede wszystkim kontekst normatywny 

wynikający z ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (a 

nie z przepisów obowiązujących w tym zakresie wcześniej, na przykład w roku 1993);  

- wreszcie, wszystkie analizy powinny uwzględniać w sposób całościowy i kompleksowy 

zmiany przewidziane na gruncie opiniowanej noweli - w tym zwłaszcza: projektowany 

system losowego przydziału spraw, który niewątpliwie będzie wzmacniać ustawowe 

gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co w konsekwencji nie może 

pozostawać bez wpływu na aktualną ocenę projektu w zakresie tych rozwiązań, które 

dotyczą mechanizmu wyłania prezesów i wiceprezesów sądów, i co powoduje, że 

wcześniejsze ustalenia Trybunału Konstytucyjnego nie mogą być w prosty sposób 

przenoszone na grunt współczesnych ocen i analiz w zakresie tutaj rozważanej materii.  

Ad. B.) – wymogi podmiotowe  
  

Jak wskazano w punkcie VI. i VII. niniejszej opinii, analizowany projekt zakłada (w 

nawiązaniu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego), że wyboru prezesa sądu 
można dokonać jedynie spośród Sędziów – z zastrzeżeniem, że:  

1) prezesem sądu apelacyjnego może być tylko Sędzia sądu apelacyjnego lub 

Sędzia sądu okręgowego,  

2) prezesem sądu okręgowego może być Sędzia sądu apelacyjnego, Sędzia 

sądu okręgowego lub Sędzia sądu rejonowego,  

3) prezesem sądu rejonowego może być Sędzia sądu okręgowego lub Sędzia 

sądu rejonowego.  

 W kontekście tutaj eksponowanych regulacji, uznać zatem trzeba, że dokonując 

obsady prezesów sądów Minister Sprawiedliwości napotyka na ograniczenie natury 

personalnej, wynikające z ustalonych kryteriów zdolności podmiotowej do bycia 

prezesem sądu: może wybierać jedynie spośród Sędziów – przy czym grono Sędziów, 

spośród których można dokonać wyboru, ulega jeszcze zawężeniu w oparciu o 

kryterium natury hierarchicznej, w sposób zależny od tego jakiego szczebla sądu wybór 

ma dotyczyć.  

 Wyżej wskazany stan rzeczy uprawnia do wyprowadzenia dwóch ważnych 

wniosków:  
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 - po pierwsze, wbrew podnoszonym czasami zarzutom, analizowany projekt 

wcale nie ustanawia w zakresie rozważanych wyborów personalnych nieograniczonej 

swobody decyzyjnej Ministra Sprawiedliwości - władzy, która bywa określana jako 

„arbitralna”, „dyskrecjonalna”; Minister nie może dokonywać zupełnie dowolnych 

wyborów personalnych - może wybierać jedynie z grona Sędziów, ustalonego bez jego 

istotnego udziału (poza tym, że z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady 

Sądownictwa);  

 - po drugie, podmioty, które mają legitymację do kształtowania grona, o jakim 

wyżej mowa, w sposób pośredni zachowują wpływ na obsadę stanowisk prezesów 

sądów; należą do nich: Krajowa Rada Sądownictwa (gdyż to na jej wniosek powoływani 

są poszczególni Sędziowie), Prezydent RP (gdyż to Prezydent powołuje Sędziów).  

Zakres swobody decyzyjnej Ministra Sprawiedliwości w analizowanym zakresie 

nie jest zatem nieograniczony.  

 Reasumując: właściwy obraz procedury wyboru prezesów sądów, zwłaszcza 
w aspekcie konstytucyjnoprawnym, uzyskać można dopiero wówczas, jeżeli 
analizowana procedura postrzegana jest w szerszej, całościowej perspektywie - 
uwzględniającej pośrednie współuczestnictwo w niej także innych podmiotów z 
kręgu konstytucyjnych organów decydujących o tym kto, i w jakim sądzie, zostaje 
sędzią, i tym samym: wyznaczających w ten sposób krąg osób, których dotyczyć 
może wybór prezesa, dokonywany następnie przez Ministra Sprawiedliwości.  

W charakterze uwagi uzupełniającej tutaj rozwijany wątek, wypada zaznaczyć, że 

opiniowany projekt przewiduje w art. 1 pkt. 2) wprowadzenie po art. 9a ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych art. 9aa w brzmieniu:  

„Art. 9aa. Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości przewidziane niniejszą ustawą 

mogą zostać powierzone sekretarzowi stanu lub podsekretarzowi stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.  

W przekonaniu autora niniejszej opinii – wobec wyżej powołanej regulacji - 

koniecznym jest wyraźne zastrzeżenie w ustawie, że nie jest dopuszczalne cedowanie 

na inne osoby kompetencji Ministra Sprawiedliwości do podejmowania decyzji w sprawie 

obsady stanowisk prezesów (także wiceprezesów) sądów.  

 

Ad. C.) – rola i zakres kompetencji prezesów oraz wiceprezesów sądów  
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 Zgodnie z przepisami art. 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

działalność administracyjna sądów polega na: 

1) zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych 

funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań w zakresie wymiaru 

sprawiedliwości oraz innych zadań z zakresu ochrony prawnej;  

2) zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio 
związanego z wykonywaniem przez sąd zadań w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
oraz innych zadań z zakresu ochrony prawnej.  

Nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o jakiej mowa powyżej w pkt. 1), 

sprawuje Minister Sprawiedliwości - na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 9 ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych). 

Wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o jakiej mowa 
powyżej w pkt. 2), sprawują prezesi sądów (art. 9a § 1 powoływanej ustawy). 

Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o jakiej mowa w pkt. 

2), sprawuje Minister Sprawiedliwości - przez służbę nadzoru, którą stanowią sędziowie 

delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości (art. 9a § 2 powoływanej ustawy).  

Prezes sądu apelacyjnego sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad 

działalnością administracyjną sądu apelacyjnego oraz sądów okręgowych i rejonowych, 

działających na obszarze apelacji (art. 37a § 1 analizowanej ustawy).   

Prezes sądu okręgowego sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad 

działalnością administracyjną sądu okręgowego oraz sądów rejonowych, działających w 

okręgu sądowym (art. 37a § 2 powoływanej ustawy).   

Prezes sądu rejonowego sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad 

działalnością administracyjną sądu rejonowego (art. 37a § 3 analizowanej ustawy).   

Zgodnie z art. 37b § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu - 

w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego - w szczególności: 1) bada 

sprawność postępowania w poszczególnych sprawach; 2)   kontroluje działalność 
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sekretariatu wydziału; 3) bada prawidłowość przydzielania sędziom, asesorom sądowym 

i referendarzom sądowym spraw – oraz: równomiernego obciążenia ich pracą. 

Czynnościami z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanymi 

przez prezesa sądu apelacyjnego i prezesa sądu okręgowego są ponadto: 1) wizytacja, 

obejmująca pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału sądu; 2) lustracja, 

obejmująca wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału sądu 

(art. 37b § 2 ustawy). 

Prezes sądu apelacyjnego, w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego: 1) 

ustala kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez 

prezesów sądów działających na obszarze apelacji; 2) koordynuje czynności z zakresu 

wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez prezesów sądów 

działających na obszarze apelacji; 3) kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych 

przez prezesów sądów działających na obszarze apelacji oraz wydaje stosowne 

zarządzenia (art. 37b § 3 ustawy).  

 

Jak zastrzega art. 9b ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, czynności z 
zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której 
sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli. 

 

 Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu:  

 

1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz (z wyjątkiem spraw należących do 

kompetencji dyrektora sądu), a w szczególności: a)  kieruje działalnością 

administracyjną sądu, w zakresie objętym jego wewnętrznym nadzorem 

administracyjnym, b) określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków 

prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd przypisanych mu 

zadań, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres, c) jest zwierzchnikiem służbowym 

sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego 

sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów; 

prezes sądu okręgowego jest nadto zwierzchnikiem służbowym aplikantów aplikacji 
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sędziowskiej zatrudnionych w danym sądzie; d) powierza sędziom, asesorom 

sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia (chyba 

że ustawa stanowi inaczej); 

 

2) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego 

jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w 

razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego; 

 
3) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych. 

 

Koniecznym jest by zaznaczyć w tym miejscu, że pośród „innych czynności” - o 

jakich wyżej mowa - mieszczą się także te, które muszą być traktowane w kategoriach 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości, i jako takie sytuują się w sferze władzy 

jurysdykcyjnej. Ich ilustracji dostarczają między innymi przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego oraz Kodeksu postępowania karnego – wskazać można na przykład, że:  

- zgodnie z przepisem art. 47 § 4 K.p.c., prezes sądu może zarządzić 

rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane 

ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy;  

- zgodnie z przepisami art. 85 K.p.k., obrońca może bronić kilku oskarżonych, 

jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności; stwierdzając sprzeczność, sąd wydaje 

postanowienie, zakreślając oskarżonym termin do ustanowienia innych obrońców (w 

wypadku obrony z urzędu sąd wyznacza innego obrońcę) - w postępowaniu 

przygotowawczym wyżej wskazane uprawnienia sądu przysługują prezesowi sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy;  

- zgodnie z przepisem art. 93a § 4 K.p.k., prezes sądu odmawia przyjęcia 

sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną;  

- zgodnie z przepisem art. 429 § 1 K.p.k., prezes sądu pierwszej instancji 

odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez 

osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy. 

 



	

30 

	

Jak zastrzega przepis art. 22 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes 
sądu podlega prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 

W odniesieniu do pozycji wiceprezesów sądów, podkreślić trzeba, iż przepis 

art. 22b § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi między innymi, że 

prezesa sądu zastępuje wiceprezes sądu.  

 

Dokonany przegląd przepisów, ukierunkowany na rekonstrukcję roli i zakresu 

kompetencji przypisywanych w systemie prawa polskiego prezesom i wiceprezesom 

sądów, pozwala na sformułowanie kilku ważnych wniosków.  

 Po pierwsze, nie może być wątpliwości co do tego, że rdzeń kompetencyjny 
funkcji i zadań prezesa oraz wiceprezesa sądu stanowią uprawnienia mieszczące 
się w sferze władztwa administracyjnego, a nie jurysdykcyjnego - chociaż 

określony (dość wąski i dość specyficzny) rodzaj władztwa jurysdykcyjnego jest także 

przypisywany do wspomnianego władztwa administracyjnego.  

Po drugie, funkcje i zadania przypisane prezesom i wiceprezesom sądów – oraz 

umocowanie kompetencje do ich realizacji – ustalone zostały w oparciu o dwa bardzo 

ważne zastrzeżenia: a) czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą 
wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli; b) w 
zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega 
prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości – koniecznym jest 

by podkreślić: tylko w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, bo 
już nie w zakresie wykonywania władztwa jurysdykcyjnego i sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości.  

Ad. D.) – kryteria wyboru i odwołania prezesów oraz wiceprezesów sądów  
 

Odnosząc się do kwestii wyrażonej w pytaniu jakie kryteria powinny rozstrzygać o 

obsadzie stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów – w szczególności: czy powinny 

decydować o tym kryteria o charakterze „organizacyjnym”, „gospodarskim”, 

zorientowane na funkcje w zakresie władztwa administracyjnego Państwa w sferze 

sądownictwa, czy też kryteria związane z wykonywaniem władzy sądowniczej, a więc – 
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ze sprawowaniem „wymiaru sprawiedliwości”, wypada podkreślić, że kwalifikacje 

konkretnej osoby do sprawowania wymiaru sprawiedliwości są badane i weryfikowane 

na etapie rozstrzygnięć w sprawie nominacji sędziowskich – a więc poza zakresem 

władzy decyzyjnej Ministra Sprawiedliwości.  

Według stanowiska autora niniejszej opinii, obraźliwym dla sędziów - i całkowicie 

niedorzecznym - musiałoby być założenie, że w środowisku sędziowskim istnieje 

bardziej powszechny problem braku kwalifikacji etycznych i merytorycznych, 

koniecznych do wykonywania zawodu sędziego, w tym: problem braku afirmacji, 

poszanowania i przywiązania sędziów, nawet na poziomie najbardziej elementarnym, do 

tak podstawowych zasad i wartości jak niezależność i niezawisłość. Tymczasem, tylko w 

tak naszkicowanej - całkowicie fałszywej - perspektywie, można byłoby wysuwać 

postulat ponownej oceny i weryfikacji etycznych oraz merytorycznych przymiotów 

sędziego przy okazji obsady stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów – obok oceny 

ich predyspozycji do wykonywania funkcji „organizacyjnych”, „gospodarskich”, 

związanych z realizowanym władztwem administracyjnym Państwa w sferze 

sądownictwa; i tylko wtedy można byłoby kwestionować legitymację Ministra 

Sprawiedliwości do samodzielnej obsady stanowisk prezesów sądów (skoro ta miałaby 

się wiązać z ponownym niejako rozstrzyganiem czy sędziowie obejmujący stanowiska 

prezesów i wiceprezesów mogą się wylegitymować kwalifikacjami koniecznymi w ogóle 

do wykonywania zawodu sędziego i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w tym: w 

części przypisanej do stanowiska prezesa sądu).  

Jak już wyżej zaznaczono, w przekonaniu autora niniejszej opinii, perspektywa 

wyżej naszkicowana nie może znaleźć żadnego faktycznego oparcia ani żadnego 

empirycznego uzasadnienia. Nie wolno także zakładać, że może być ona elementem 

aksjologii ustrojodawcy i prawodawcy – i że, jako taka, domaga się uwzględniania w 

zakresie praktyki tworzenia prawa, także w płaszczyźnie wykładni ustaw oraz samej 

Konstytucji. Założenie takie jest z gruntu fałszywe – przepisy Konstytucji i ustaw 

szczególnych należy odczytywać w oparciu o założenie, że ustrojodawca i prawodawca 

przywiązany jest to wizji idealnego sędziego, broniącego w szczególności niezależności 

i niezawisłości.  

W kontekście przedstawionych spostrzeżeń podkreślić warto, że Krajowa Rada 

Sądownictwa zachowuje szeroką przestrzeń do monitorowania niezależności sądów 
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oraz niezawisłości sędziów – dysponuje także narzędziami reagowania w razie ich 

zagrożenia. Podobnie, Sąd Najwyższy zachowuje szeroką przestrzeń sprawowania 

nadzoru nad sądami w zakresie orzekania. Monitoring oraz nadzór, o jakich wyżej 

mowa, mogą być realizowane - a nawet: powinny być realizowane - w sposób ciągły, 

zarówno przed wyborem sędziów, którzy mają objąć stanowiska prezesów i 

wiceprezesów sądów, jak i po dokonaniu tego wyboru. Założenie, że powinny być one 

wpisane w samą procedurę wyboru nie jest rozsądne – według stanowiska autora 

niniejszej opinii, należy domniemywać (w szczególności: Minister Sprawiedliwości ma 

prawo domniemywać), że każdy sędzia wybrany do piastowania stanowiska prezesa 

bądź wiceprezesa sądu daje rękojmię należytego sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości, w tym: także w części przypisanej do stanowiska prezesa sądu - 

dlatego właśnie, że jest sędzią. Wszakże kompetencje do sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości przypisane są do statusu sędziego - a nie do stanowiska prezesa sądu. 

O wyborze prezesa sądu powinny zatem decydować już wyłącznie kryteria – i 

predyspozycje – o charakterze „organizacyjnym”, „gospodarskim”; w tym zaś zakresie, 

jak wyżej wykazano, stosowne kompetencje decyzyjne pozostają w wyłącznej gestii 

Ministra Sprawiedliwości. Założenie, że dopiero w ramach procedury obsady stanowisk 

prezesów i wiceprezesów sądów aktualizuje się zagadnienie walorów kandydatów z 

punktu widzenia zdolności do wykonywania władzy jurysdykcyjnej – w tym: w części 

przypisanej do stanowiska prezesa – jest założeniem błędnym. Jak już wcześniej 

akcentowano, nie chodzi tutaj o jakichkolwiek kandydatów, a o wyłonienie prezesów i 

wiceprezesów z grona Sędziów, i to z grona Sędziów sądu określonego szczebla, a Ci 

powinni  legitymować się walorem zdolności do orzekania w sposób niezależny i 

niezawisły w każdej chwili wykonywania władzy jurysdykcyjnej, także bez żadnego 

związku z ewentualnym piastowaniem stanowiska prezesa bądź wiceprezesa sądu, zaś 

konstytucyjna odpowiedzialność za zapewnienie takiego stanu rzeczy - w każdym 

czasie, także bez żadnego związku z procedurą wyłaniania prezesów i wiceprezesów 

sądów - spada na Krajową Radę Sądownictwa.  

 

Na koniec tutaj rozwijanego wątku należy podkreślić, że praktyka wiązania 

zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów z samym tylko faktem 

przypisania jakiemukolwiek podmiotowi legitymacji do obsady stanowisk prezesów i 
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wiceprezesów sądów, jest praktyką bardzo wątpliwą. Opiera się wszakże na 

przyjmowanym a priori założeniu braku etyki (przynajmniej etyki) po stronie sędziów 

piastujących stanowiska prezesów i wiceprezesów oraz braku etyki (przynajmniej etyki) 

po stronie podmiotu dokonującego obsady. Z tego punktu widzenia, wartość zarzutów 

formułowanych w związku z przypisaniem stosownych uprawnień decyzyjnych - w 

sprawie obsady stanowisk prezesów i wiceprezesów - Ministrowi Sprawiedliwości jest 

taka sama jak wartość zarzutów, które można byłoby wysuwać, na tej tylko podstawie, 

pod adresem każdego innego podmiotu. Na poziomie teoretycznym, hipotetyczne 

zagrożenie dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów pochodzić może wszakże 

od każdego podmiotu, nawet z kręgu władzy sądowniczej (np. w przypadku porzucenia 

apolityczności - co jednak autor traktuje jako przypadek tylko hipotetyczny). Trudno 

zatem znaleźć model idealny na poziomie koncepcyjnym – brak zaś podstaw do 

wykazywania, że oparciem do formułowania jakichkolwiek rekomendacji w rozważanym 

zakresie stanowić mogą wystarczające badania empiryczne.  

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że opiniowany projekt przewiduje regulację 

stanowiącą, iż sprawy są przydzielane sędziom i asesorom sądowym  losowo, w ramach 

poszczególnych kategorii spraw (chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu 

pełniącemu dyżur), zaś przydział spraw w ramach kategorii jest równy - chyba że został 

zmniejszony z uwagi na pełnioną funkcję, uczestniczenie w przydziale spraw innej 

kategorii lub z innych przyczyn przewidzianych ustawą [art. 1 pkt 20) projektu zakłada, 

że po art. 47 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych dodaje się art. 47a-47c, 

szczegółowo regulujące wskazaną materię]; eksponowane rozwiązanie w istotny sposób 

wzmacnia niezależność sądów i niezawisłość sędziów.  

 
IX. Konkluzje generalne   

 

W charakterze konkluzji generalnej, stwierdzić trzeba, że przeprowadzone analizy 

uprawniają do stwierdzenia, iż projektowane wyposażenie Ministra Sprawiedliwości w 

szersze kompetencje do podejmowania decyzji w sprawie obsady stanowisk prezesów i 

wiceprezesów sądów pozostaje w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przedstawiony pogląd oparty jest w szczególności na następujących racjach.  
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A. 
Po pierwsze, Konstytucja Rzeczypospolitej wiąże cały szereg ważnych implikacji 

prawnych ze statusem sędziego, a nie ze statusem prezesa sądu. W szczególności, 

takie przymioty jak niezawisłość i niezależność z natury przynależą sędziom a nie 

prezesom sądów, realizujących zadania i funkcje przede wszystkim w sferze 

administracyjnej – przynależą im zresztą w sposób zupełnie niezależny od tego czy 

piastują stanowiska prezesów czy też nie.  

Projekt ustawy, w zakresie objętych opinią regulacji, nie narusza żadnych 

konstytucyjnych gwarancji zastrzeżonych dla sędziów, gdyż nie kształtuje na nowo 

statusu sędziów. Projekt nie przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości żadnych uprawnień 

do przyznawania nominacji sędziowskich, do usuwania Sędziów, do zawieszania w 

urzędowaniu, do nadzoru w zakresie orzekania, do ingerowania w niezawisłości 

Sędziów. Przeciwnie, także po wejściu w życie opiniowanych regulacji w pełni 

podtrzymane zostanie całkowite wyłączenie Sędziów i sądów z zależności od Ministra 

Sprawiedliwości w całym tym zakresie, w jakim wykonują oni władzę sądowniczą, 

jurysdykcyjną, w jakim sprawują wymiar sprawiedliwości; w pełni uszanowane zostaną 

wszystkie konstytucyjnoprawne gwarancje, wyznaczające status sędziego.  

 
B. 
Po drugie, decyzje w sprawie obsady stanowisk prezesów Sądów są decyzjami w 

sprawie obsady organów w jednostkach funkcjonujących w strukturach administracji 

rządowej – „sądownictwa” jako działu administracji rządowej. Jako takie, mieszczą się w 

sferze władztwa administracyjnego Państwa, a do jego wykonywania w obszarze 

sądownictwa od dawna wyraźną legitymację konstytucyjną i ustawową ma Minister 

Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości ponosi odpowiedzialność za prowadzoną w 

tym zakresie politykę – i na Ministra Sprawiedliwości spadają konsekwencje tejże 

polityki. Struktura sądownictwa pozostaje strukturą w pełni niezależną w wymiarze 

jurysdykcyjnym - w zakresie w jakim realizuje władzę sądowniczą, w jakim sprawuje 

wymiar sprawiedliwości. Jest natomiast, i musi być, strukturą zależną od władztwa 

Państwa w perspektywie administracyjnej (organizacyjnej, gospodarczej, zarządczej). Z 

mocy Konstytucji, władztwo to realizowane jest szerzej przez Radę Ministrów, a sferze 

sądownictwa pozostaje konkretnie w gestii Ministra Sprawiedliwości.  
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C.  
Po trzecie, zakres swobody decyzyjnej Ministra Sprawiedliwości w zakresie 

wyborów personalnych – w ramach obsady stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów 

– zostaje ograniczony w dwojaki sposób: poprzez zastrzeżenie, że Minister wybierać 

może tylko spośród sędziów, i tylko spośród sędziów określonego szczebla sądu. Tak 

zdefiniowane grono osób, które mają zdolność podmiotową do piastowania stanowisk 

prezesów i wiceprezesów sądów, kształtowane jest przez Krajową Radę Sądownictwa 

oraz przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – co jest szczególnie ważne z punktu 

widzenia zasady podziału władz, ich współpracy i równoważenia się; eksponowany 

mechanizm kreacji sędziów oznacza w istocie włączenie wyżej wskazanych 

konstytucyjnych organów do współdecydowania, w sposób pośredni, o obsadzie 

stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów.  

 
D. 
Po czwarte, istota funkcji prezesa i wiceprezesa sądu wiąże się przede wszystkim 

z wykonywaniem zadań o charakterze „organizacyjnym”, „gospodarskim”, „zarządczym”. 

Są do nich przypisane także pewne kompetencje jurysdykcyjne, związane ze 

sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości – legitymacja do ich wykonywania płynie 

jednak przede wszystkim ze statusu sędziego, a nie ze statusu prezesa sądu (nie 

mogłyby one zostać przypisane na przykład do dyrektorów sądów, którzy nie mają 

żadnej legitymacji do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie są sędziami). W 

zakresie, w jakim prezes sądu sprawuje wymiar sprawiedliwości – także w tej części 

(niezbyt szerokiej zresztą), która przynależy do niego z tytułu zajmowanego stanowiska 

prezesa sądu – zachowuje pełną autonomię i niezależność, także od Ministra 

Sprawiedliwość. Cała bowiem sfera związana ze sprawowaniem władzy sądowniczej, z 

wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości, zostaje wyłączona z jakiejkolwiek podległości 

Ministrowi Sprawiedliwości - czy choćby: z nadzoru ze strony Ministra Sprawiedliwości. 

Kompetencje do nadzoru w zakresie orzekania zachowuje Sąd Najwyższy, zaś 

kompetencje w zakresie ochrony niezależności sądów i niezawisłości Sędziów 

zachowuje Krajowa Rada Sądownictwa.  
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E.  

Po piąte, kryteria rozstrzygnięć w sprawie wyboru prezesów i wiceprezesów sądów 

powinny być wiązane jedynie z oceną predyspozycji, zdolności, umiejętności pełnienia 

funkcji administracyjnych (organizacyjnych, gospodarskich, zarządczych) – powinny 

abstrahować natomiast od ocen kwalifikacji etycznych oraz merytorycznych do 

wykonywania zawodu sędziego, i podejmowania rozstrzygnięć jurysdykcyjnych w sferze 

wymiaru sprawiedliwości. Sprawa kwalifikacji, o jakich wyżej mowa, jest bowiem 

rozstrzygana wcześniej – poprzez przyznanie konkretnym osobom nominacji 

sędziowskich (poprzez „powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim”, 

według nomenklatury ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych), zaś jakiekolwiek 

nowe ewentualnie ustalenia i rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny być dokonywane 

jedynie w ramach stosownych postępowań (dyscyplinarnych lub nawet karnych, jeżeli 

zachodzi taka konieczność), a nie w ramach procedury wyłaniania prezesów i 

wiceprezesów sądów.  

 
F. Po szóste, opiniowany projekt – w zakresie, w jakim dotyczy art. 27 ustawy 

Prawo o ustroju sądów powszechnych – w racjonalny sposób definiuje przesłanki 

odwołania prezesa i wiceprezesa sądu w toku kadencji; uwzględnia także udział w tej 

procedurze Krajowej Rady Sądownictwa.  

 

G. Po siódme wreszcie, Konstytucja w sposób wyraźny i jednoznaczny 
pozostawia ustawodawcy zwykłemu ustawową regulację ustroju sądów (art. 176 

ust. 2 Konstytucji) oraz zakresu działania ministra kierującego działem administracji 
rządowej (art. 149 ust. 1 Konstytucji). Fakt ten musi mieć kluczowe znaczenie dla 

ustaleń jak sam ustrojodawca postrzega podział i równoważenie się 
konstytucyjnych władz, i jakie miejsce w tym zakresie przypisuje nie tylko 
Ministrowi Sprawiedliwości, reprezentującemu władzę wykonawczą, ale przede 
wszystkim: jakie miejsce i jaką rolę w tym zakresie wyznacza władzy 
ustawodawczej.  

 

H.  
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Koniecznym jest, by podkreślić na koniec, że obowiązująca Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie nie docenia znaczenia i roli samorządu 

sędziowskiego – i poprzez to: niezasadnie deprecjonuje pozycję samorządu 

sędziowskiego. Miejsce przypisane w Konstytucji Krajowej Radzie Sądownictwa w 

żadnym razie nie rekompensuje wskazanego mankamentu. Nie ma wszakże bardziej 

ważnych podstaw do wywodzenia, że realizacja przez Krajową Radę Sądownictwa jej 

konstytucyjnych kompetencji w zakresie ochrony niezależności sądów i niezawisłości 

sędziów może stanowić rozwiązanie podniesionego problemu. Nie ma też rozsądnych 

podstaw do przyjmowania założenia, że konstytucyjne funkcje - i konstytucyjna ranga - 

Krajowej Rady Sądownictwa pozwala na postrzeganie jej w kategoriach pewnej 

szczególnej emanacji samorządu sędziowskiego, pozwalającej na łatwą artykulację jego 

postaw, jego poglądów, zapatrywań i ocen. Stąd też w toku przyszłych prac nad 

kształtem ewentualnej nowej konstytucji, warto na pewno przemyśleć na nowo zalety 

regulacji na poziomie konstytucyjnym zadań, funkcji, struktury oraz kompetencji 

samorządu sędziowskiego – i rozważyć możliwość zastrzeżenia w nowej konstytucji 

ważniejszych jego uprawnień. Sprawą otwartą – na pewno wartą gruntownego 

przemyślenia – pozostaje kwestia rozstrzygnięcia czy pośród nich powinno mieścić się 

także prawo do współpartycypacji w procedurze obsady stanowisk prezesów i 

wiceprezesów sądów, jakie powinny być zasady tej współpartycypacji, i jaki ostatecznie 

powinien być jej zakres.  

 

W kontekście przedstawionych uwag warto podkreślić, że opiniowany projekt nie 

przewiduje zmiany art. 34 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – w 

szczególności: zachowuje przepis art. 34 pkt. 2), który stanowi, że zgromadzenie ogólne 

sędziów apelacji wyraża opinię o kandydatach na prezesa sądu apelacyjnego. 

Podtrzymanie kompetencji samorządu sędziowskiego w rozważanym zakresie – nawet 

mimo zasadniczych wątpliwości co do znaczenia analizowanej regulacji po 

projektowanej zmianie art. 23. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(omówionej szczegółowo w punktach VI. i VII. niniejszej opinii) - zasługuje na aprobatę. 

Walor zachowania uprawnień samorządu sędziowskiego w zakresie opiniowania 

kandydatów na prezesów sądów ujawnia się zwłaszcza wobec faktu, że zgodnie z 

przepisem art. 33 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, przewodniczącym 
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zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest prezes sądu apelacyjnego. Podobnie, 

według przepisu art. 35 § 4 tejże ustawy przewodniczącym zgromadzenia ogólnego 

sędziów okręgu jest prezes sądu okręgowego, zaś zgodnie z jej art. 36a § 1, zebraniu 

sędziów danego sądu przewodniczy prezes sądu.  

 

Kształt wyżej powołanych regulacji – zwłaszcza w perspektywie projektowanej 

zmiany przepisów regulujących sprawę powoływania i odwoływania prezesów sądów 

(omówionych szczegółowo w punktach VI. I VII. niniejszej opinii) przemawia za potrzebą 

starannego przemyślenia spraw samorządu sędziowskiego – w tym zwłaszcza: jego 

statusu, zadań, funkcji, struktury, uprawnień, organizacji – i regulacji ich na nowo, być 

może także na poziomie konstytucyjnoprawnym, zwłaszcza na gruncie ewentualnej 

nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  
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