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1. Wprowadzenie

Reformowanie sądownictwa i zawodów prawniczych od początku 
transformacji ustrojowej było nieodzownym jej elementem. Sukces 
w tym obszarze uważany jest jednak nie tylko za część przemian ustro-
jowych, bez których nie można mówić o przejściu do ustroju demokra-
tycznego opartego na rządach prawa, ale również za warunek zmian 
społecznych i gospodarczych. Wydaje się więc, że jest to zagadnienie 
na tyle istotne, że powinno stanowić wyodrębnioną dziedzinę zainte-
resowania nauki. Jednakże przy bliższym przyjrzeniu się toczącym się 
debatom można zaobserwować znaczne rozproszenie refl eksji w tym 
zakresie. Jest to poniekąd naturalne ze względu na złożoność proble-
matyki reformowania sądownictwa i zawodów prawniczych, która 
obejmuje kwestie przynależące do różnych gałęzi prawa sądowego 
materialnego oraz procesowego, a w sferze ustrojowej do prawa kon-
stytucyjnego oraz w pewnej mierze administracyjnego. W ostatnim 
czasie stanowi ona również przedmiot zainteresowania etyki prawni-
czej1. Wydaje się, że nie ma przeszkód, aby podejmować próby łączenia 
badań przy uwzględnieniu różnych perspektyw, czemu sprzyjać może 
również zainteresowanie interdyscyplinarnością i postdyscyplinar-
nością w teorii i fi lozofi i prawa.

Podejmowanie takich prób zdaje się ważne również z punktu widzenia 
etapu, na którym obecnie znajdują się reformy sądownictwa i za-
wodów prawniczych. Umownie można wyróżnić tu trzy okresy, obej-

1 O różnych rodzajach związków między etyką prawniczą i problemami sądownictwa 
i zawodów prawniczych zob. P. Skuczyński, Główne kierunki rozwoju etyki prawniczej 
w Polsce, w: 10 lat Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej, Warszawa 2011, 
s. 39 i n.
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mujące ostatnie trzy dekady. Pierwszy obejmuje lata osiemdziesiąte, 
a więc jeszcze poprzednią rzeczywistość ustrojową i polityczną. Jest 
to jednak okres o tyle istotny, że w tym czasie zostało uchwalonych 
i weszło w życie wiele ustaw obejmujących właś ciwie całość zagadnień 
sądownictwa i zawodów prawniczych w sferze rozwiązań ustrojo-
wych, a część z nich funkcjonuje do dziś. Warto wspomnieć chociażby 
o utworzeniu sądownictwa administracyjnego czy stworzeniu samo-
rządu zawodowego radców prawnych, pomijając szereg innych zmian 
nienależących bezpośrednio do zakresu niniejszych rozważań, jak 
wprowadzenie instytucji sądownictwa konstytucyjnego czy ombud-
smana.

Drugi okres to czas po 1989 r., w którym kluczowe było tworzenie Kon-
stytucji RP z 1997 r. oraz ustaw regulujących kwestie ustrojowe sądow-
nictwa, przede wszystkim w latach 2001–2002. W tym czasie doszło 
m.in. do zapewnienia niezależności sądownictwa i zawodów prawni-
czych oraz wprowadzenia ich konstytucyjnych gwarancji, prywatyzacji 
czynności notarialnych i egzekucyjnych w postępowaniu cywilnym oraz 
utworzenia samorządów zawodowych notariuszy i komorników sądo-
wych, stworzenia elementów samorządu sędziowskiego obejmującego 
utworzenie, a następnie konstytucjonalizację Krajowej Rady Sądow-
nictwa, konwergencji zawodów adwokata i radcy prawnego, a także 
wprowadzenia trójszczeblowej struktury sądownictwa powszechnego 
oraz dwuszczeblowej sądownictwa administracyjnego. W ten sposób 
stworzone zostały podstawy funkcjonowania sądownictwa i zawodów 
prawniczych w demokratycznym państwie prawnym.

Trzeci okres rozpoczął się wraz z zakończeniem reform z lat 2001–
2002. W opracowaniach z tamtego okresu, które mogą stanowić 
swego rodzaju podsumowanie i wskazanie kluczowych problemów do 
rozwiązania w dalszej kolejności, daje się zauważyć skoncentrowanie 
uwagi przede wszystkim wokół następujących zagadnień: szybkość 
postępowań, przybliżenie wymiaru sprawiedliwości obywatelom 
oraz rekrutacja do zawodów prawniczych. W szczególności dyskusje 
toczyły się wokół utworzenia i usytuowania sądów grodzkich oraz 
wdrożenia rozwiązań, według których zawód sędziego miałby stać 
się tzw. ukoronowaniem kariery prawniczej2. Można było odnieść 

2 Zob. M. Zubik (red.), Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001; A. Zie-
liński, M. Zubik (red.), Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2002.
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wrażenie, że są to kwestie stanowiące swego rodzaju dopełnienie do-
tychczasowych reform, a ich rozwiązanie będzie tych reform zwień-
czeniem. Jednakże wydaje się – i jest to wymagająca uzasadnienia 
teza niniejszych rozważań – że w ciągu ostatniej dekady proces re-
formowania sądownictwa i zawodów prawniczych został wyraźnie 
zaburzony. Nie tylko nie rozwiązano wspomnianych problemów, 
ale ujawniło się szereg nowych, które wcześniej rzadko jedynie były 
brane pod uwagę.

2. Symptomy problemu

2.1. Intensywność zmian

Wśród zjawisk, które można traktować jako poświadczające załamanie 
się procesu reform sądownictwa i zawodów prawniczych w ostatniej 
dekadzie, w pierwszej kolejności można wymienić tendencję do in-
tensyfi kacji zmian ustaw dotyczących sądownictwa i zawodów praw-
niczych. Stabilność ustawodawstwa w sferze ustrojowej jest niewąt-
pliwie istotną wartością. Tymczasem w omawianym zakresie akty 
prawne, które można uznać za podstawowe dla funkcjonowania ca-
łego systemu sądownictwa i zawodów prawniczych, były w ostatniej 
dekadzie nowelizowane lub zmieniane wskutek orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego wiele razy3. Należy zaznaczyć, że tendencja ta nie 
zawsze jest bardzo wyraźna, a zdarzają się także chlubne wyjątki. 
W związku z tym argument o intensywności zmian ma ograniczoną 
moc i nie może być traktowany jako wystarczający do uznania, że 
proces reformatorski ulegał załamaniu. Zakładając więc, że musi być 
on uzupełniony o inne elementy, należy przyjąć, że stanowi on swego 
rodzaju ilustrację oraz wyznaczenie zasięgu omawianych zjawisk. Po-
mijając dla uproszczenia orzecznictwo sądu konstytucyjnego, można 
dokonać następującego wyliczenia.

3 Należy zaznaczyć, że poszczególne nowelizacje są często ze sobą powiązane i za-
warte w jednym akcie zmieniającym. Często są one również skutkiem konieczności 
dostosowania ustawodawstwa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, 
w jakim brak reakcji ustawodawcy prowadziłby do luk w prawie. Nie bez znaczenia 
jednak pozostaje fakt, że rzadko jest to reakcja następująca w czasie odpowiednim do 
uniknięcia tego typu negatywnych skutków.
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Najważniejsze ustawy dotyczące ustroju sądownictwa to na pewno 
ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.), która była w latach 2001–2011 
nowelizowana 40 razy4, ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Naj-
wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 499), która do roku 2011 
została znowelizowana 11 razy5, ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo 
o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), 
którą do roku 2011 nowelizowano 5 razy6, ustawa z 21 sierpnia 1997 r. 
– Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 952 ze zm.), którą w latach 2001–2011 znowelizowano 20 razy7, 
oraz ustawa z 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst 
jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 67 ze zm., uchylona), którą w latach 
2001–2011 znowelizowano 11 razy, a ostatecznie zastąpiono ustawą 
z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, 
poz. 714 ze zm.), którą już znowelizowano 1 raz8.

Dodatkowo należy zauważyć, że ustawa z 20 czerwca 1985 r. o proku-
raturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) w latach 
2001–2011 była nowelizowana 25 razy9, ustawa z 18 grudnia 1998 r. 
o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. 
Nr 109, poz. 639 ze zm.) w latach 2001–2011 była nowelizowana 

4 Dla porównania uchylona ustawa z 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, tekst jedn. Dz.U. Nr 7, poz. 25 ze zm., w latach 1989–2001 była noweli-
zowana również 40 razy. Przy tym i poniższych porównaniach należy brać pod uwagę 
skalę koniecznych zmian związanych z początkami transformacji ustrojowej. Fakt, że 
po latach 2001–2002 nowelizacje są równie częste jak w okresie poprzedzającym, może 
być interpretowany jako poważny problem.
5 Dla porównania ustawa z 20 wrześ nia 1984 r. o Sądzie Najwyższym, tekst jedn. Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 924 ze zm., w latach 1989–2001 nowelizowana była 17 razy, a do 
momentu jej uchylenia jeszcze 2 razy.
6 Dla porównania ustawa z 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. Nr 4, poz. 8 
ze zm., od 1989 r. do momentu uchylenia była nowelizowana 3 razy, a ustawa z 11 maja 
1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz.U. Nr 74 poz. 368 ze zm., która 
ją zastąpiła, do roku 2001 była nowelizowana 11 razy, a do momentu jej uchylenia 
jeszcze 3 razy.
7 Dla porównania w latach 1997–2001 ustawa ta nie była nowelizowana ani razu, na-
tomiast ustawa z 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. Nr 23, poz. 166 
ze zm., uchylona, w latach 1989–1997 była nowelizowana 5 razy.
8 Dla porównania ustawę z 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz.U. 
Nr 73, poz. 435 ze zm., uchyloną, w latach 1989–2001 nowelizowano 6 razy.
9 Dla porównania w latach 1989–2001 ustawa ta była nowelizowana 26 razy.
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13 razy10, a ustawa z 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia 
Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz.U. Nr 169, poz. 1410 
ze zm., uchylona) nowelizowana była 2 razy, dopóki nie została za-
stąpiona ustawą z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1230 ze zm.), która od 
momentu uchwalenia nowelizowana była już 8 razy.

W odniesieniu do pozostałych zawodów prawniczych należy wskazać, 
że ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) w latach 2001–2011 była noweli-
zowana 19 razy11, ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst. 
jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) w latach 2001–2011 była 
nowelizowana 22 razy12, ustawa z 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 
prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069 ze zm.) nowelizowana była 8 razy, 
ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) w latach 2001–2011 była noweli-
zowana 23 razy13, a ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) 
w latach 2001–2011 była nowelizowana 15 razy14.

2.2. Znoszenie się zmian

Brak stabilności ustawodawstwa ustrojowego, choć sam w sobie jest 
problemem, może mieć mniej lub bardziej negatywne konsekwencje 
w zależności od tego, w jakiej relacji do siebie zmiany te pozostają. Nie-
stety wydaje się, że intensyfi kacja zmian skutkuje wzajemnym się ich 
znoszeniem, a kolejne nowelizacje przyjmują odmienne kierunki i me-
tody reform. Nie jest możliwe omówienie w tym miejscu wszystkich 
tego typu przypadków, dlatego też rozważania zostaną ograniczone 
do dwóch najbardziej chyba charakterystycznych zagadnień, należą-
cych jednocześnie do kilku podstawowych problemów, na które w la-
tach 2001–2002 wskazywano jako wymagające zmian. Jest to kwestia 

10 Dla porównania w latach 1998–2001 ustawa ta nie była nowelizowana.
11 Dla porównania w latach 1989–2001 ustawa ta była nowelizowana 11 razy.
12 Dla porównania w latach 1989–2001 ustawa ta była nowelizowana 8 razy.
13 Dla porównania do 2001 r. ustawa ta była nowelizowana 8 razy.
14 Dla porównania w latach 1997–2001 ustawa ta była nowelizowana 4 razy.
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rekrutacji do zawodów prawniczych i kwestia przybliżenia wymiaru 
sprawiedliwości obywatelom.

W odniesieniu do pierwszego zagadnienia należy zauważyć, że – jak 
wspomniano – dyskusja dotycząca rekrutacji do zawodów prawni-
czych toczyła się przede wszystkim wokół wdrożenia rozwiązań, we-
dług których zawód sędziego miałby stać się tzw. ukoronowaniem ka-
riery prawniczej. Między innymi ze względu na plany reform w tym 
kierunku pozostawiono w Prawie o ustroju sądów powszechnych 
z 2001 r. instytucję asesury, która pozostać miała w niej tymczasowo, 
a zniknąć po wprowadzeniu reformy.

Zanim jednak w ogóle przystąpiono do jej realizacji, istniejące roz-
wiązania zostały podważone w nieco innym obszarze, tj. w zakresie 
przeprowadzania konkursu na aplikacje adwokacką i radcowską. Wy-
rokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 lutego 2004 r.15 za niezgodne 
z Konstytucją RP zostały uznane przepisy ustaw dotyczących obydwu 
zawodów, które upoważniały wskazane w nich organy samorządów 
zawodowych do regulowania w drodze ich uchwał kryteriów i proce-
dury przeprowadzania konkursów. Kwestie te bowiem w ocenie Trybu-
nału nie mieszczą się w zakresie pieczy nad wykonywaniem zawodu, 
o której mowa w art. 17 Konstytucji RP.

W konsekwencji ustawodawca, realizując ten wyrok, przyjął ustawę 
z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1361 ze zm.), która weszła w życie 
10 wrześ nia 2005 r., z tym że szereg przepisów dopiero od 1 stycznia 
2006 r. Najogólniej rzecz biorąc, nowelizacja ta zastępowała samorzą-
dowy model naboru do zawodu modelem państwowym. Rozwiązania 
przyjęte w tej nowelizacji zostały znów zakwestionowane wyrokami 
Trybunału Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2006 r.16 oraz z 8 listo pada 
2006 r.17, wskutek których szereg przepisów nowelizacji utraciło moc 
obowiązującą z dniem 31 grudnia 2006 r. Jako naruszenie Konstytucji 
RP ocenione zostało pozbawienie samorządów zawodowych praktycznie 
jakiegokolwiek wpływu na proces naboru na aplikacje.

15 P 21/02, OTK 2004, nr 2A, poz. 9.
16 K 6/06, OTK 2006, nr 4A, poz. 45.
17 K 30/06, OTK 2006, nr 10A, poz. 149.
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W sytuacji, w której nie został rozwiązany problem rekrutacji do za-
wodów adwokata i radcy prawnego, aktualny stał się odroczony pro-
blem rekrutacji sędziów, ponieważ jako naruszające konstytucyjne 
prawo do sądu, a w szczególności zasadę niezawisłości sędziów, zo-
stało ocenione przez Trybunał Konstytucyjny ukształtowanie insty-
tucji asesora sądowego w wyroku z 24 października 2007 r.18. Utrata 
mocy obowiązującej przez odpowiednie przepisy Prawa o ustroju 
sądów powszechnych została przez Trybunał odroczona o 18 miesięcy 
i nastąpiła w kwietniu 2009 r. Należy dodać, że wyrok Trybunału nie 
dotyczył sądów administracyjnych, w których instytucja asesora wy-
stępuje do dzisiaj.

Ostatecznie realizacja wyroków Trybunału przez ustawodawcę miała 
miejsce w odniesieniu do sędziów, a przy okazji także prokuratorów 
w drodze ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1230 ze zm.) oraz w od-
niesieniu do adwokatów, radców prawnych i pozostałych zawodów 
w drodze ustawy z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ad-
wokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o nota-
riacie (Dz.U. Nr 37, poz. 286).

W konsekwencji omówionych zmian w latach 2004–2005 nie przepro-
wadzono naboru do zawodów adwokata i radcy prawnego, a w latach 
2007–2008 do tych zawodów oraz dodatkowo do zawodu sędziego, 
a więc łącznie przez około 4 lata nie nastąpił dopływ nowych kadr 
do sądownictwa i zawodów prawniczych. Należy także zauważyć, że 
przyjęty ostatecznie model naboru przede wszystkim w odniesieniu 
do zawodu sędziego jest biegunowo odmienny od koncepcji sędziego 
jako ukoronowania kariery prawniczej poprzez stworzenie scentra-
lizowanego systemu kształcenia młodych adeptów prawa. Jako ele-
ment tego systemu można interpretować wprowadzenie tzw. ocen 
okresowych sędziów sądownictwa powszechnego w drodze ustawy 
z 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), która to instytucja 
uregulowana jest w art. 106a–106g Prawa o ustroju sądów powszech-
nych. Oceny okresowe mają być dokonywane podczas wizytacji przez 
sędziego wizytatora i służyć opracowaniu indywidualnego planu roz-
woju zawodowego sędziów, którego szczegółowe zagadnienia mają 

18 SK 7/06, OTK 2007, nr 9A, poz. 108.
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być dopiero uregulowane w drodze rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości19.

Obecne rozwiązania już teraz poddawane są jednak intensywnej kry-
tyce, w szczególności ze względu na fakt, że – w ocenie krytyków 
– nie zapewniają one dostatecznego przygotowania praktycznego 
i doświadczenia sędziom i przedstawicielom innych zawodów praw-
niczych. Zgłaszane są m.in. postulaty utworzenia instytucji sędziego 
na próbę, a także cały czas powraca się do koncepcji zawodu sędziego 
jako ukoronowania kariery prawniczej.

W przypadku drugiego z zagadnień załamanie procesów reformowania 
sądownictwa i zawodów prawniczych nie prezentuje się być może tak 
spektakularnie, ale niewątpliwie również ma miejsce. W dziedzinie 
przybliżania wymiaru sprawiedliwości obywatelom również można 
zaobserwować radykalną zmianę kierunku działań. Należy zaznaczyć, 
że w punkcie wyjścia, a więc w latach 2001–2002, dyskusje w tym 
obszarze toczyły się wokół utworzenia i usytuowania sądów grodz-
kich oraz kształtu sieci sądów rejonowych. Ostatecznie rozmiesz-
czenie sądów rejonowych pokrywa się w znacznej mierze z obszarem 
poszczególnych powiatów, a w ich ramach utworzono sądy grodzkie 
jako wydziały specjalizujące się w najdrobniejszych sprawach (art. 13 
Prawa o ustroju sądów powszechnych). Wzorcem w tym zakresie była 
m.in. znana z innych państw instytucja sędziów pokoju rozstrzygają-
cych jednoosobowo najdrobniejsze sprawy.

Jednakże model ten został następnie poddany krytyce, która skutkuje 
głębokimi zmianami w tym zakresie wprowadzonymi wspominaną 
już nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych z 18 sierpnia 
2011 r. Przede wszystkim znosi ona sądy grodzkie jako wydziały 
sądów rejonowych, wprowadzając w to miejsce możliwość tworzenia 
wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych. Jednocześnie zmianie 
uległa forma tworzenia i znoszenia takich wydziałów, ponieważ dla 
sądów grodzkich było to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, 
a według nowego brzmienia art. 19 Prawa o ustroju sądów powszech-
nych ma to być jedynie zarządzenie. Jednocześnie trwały intensywne 
prace nad zniesieniem około setki sądów rejonowych i przekształce-

19 Zob. m.in. D. Sześciło, Ocena okresowa pracy sędziów. Analiza na tle propozycji Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2011.
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niem ich w wydziały zamiejscowe innych sądów rejonowych. Można 
więc powiedzieć, że doszło do zasadniczej zmiany koncepcji w odnie-
sieniu do sieci sądów – zamiast małych, ale za to gęsto rozmieszczo-
nych sądów realizowany jest model oparty o sądy większe, znajdujące 
się jednak tylko w większych ośrodkach.

Taki zwrot rodzi jednak szereg problemów, które należy brać pod 
uwagę. Pomijając kwestie infrastrukturalne, związane na przykład 
z budynkami sądów, dojazdami stron i ich pełnomocników itp., na-
leży brać pod uwagę również kwestie konieczności przenoszenia sę-
dziów do nowej siedziby. Zgodnie z Konstytucją RP możliwe jest to bez 
zgody sędziego w przypadku znoszenia sądów (art. 180 ust. 5 Kon-
stytucji RP), a więc sama likwidacja wielu sądów rejonowych z tego 
punktu widzenia nie jest problemem. Przepis ten stanowi jednak je-
dynie lex specialis w stosunku do ogólnej zasady nieusuwalności i nie-
przenoszalności sędziów (art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP). Plano-
wane w dalszej kolejności utworzenie w miejsce likwidowanych sądów 
wydziałów zamiejscowych i skierowanie do nich sędziów może już ich 
zgody wymagać, ten drugi przepis stanowi bowiem, że zgody sędziego 
lub orzeczenia sądowego wymaga w odniesieniu do sędziego „prze-
niesienie do innej siedziby”. Powstaje szereg pytań związanych m.in. 
z tym, czy w sytuacji zlikwidowania sądu rejonowego i utworzenia 
w jego miejsce wydziału zamiejscowego nie powstaje prawna koniecz-
ność podwójnego przeniesienia sędziego, w tym jednego wymagają-
cego jego zgody. Należy także zaznaczyć, że omawiana nowelizacja 
Prawa o ustroju sądów powszechnych z 18 sierpnia 2011 r. została ob-
jęta wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa z 23 stycznia 2012 r. do 
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z Konstytucją RP. 
Wyrokiem z 27 marca 2013 r.20 stwierdził on, że nie narusza ona norm 
konstytucyjnych.

2.3. Brak konsensu

Intensywność zmian i ich częste znoszenie się poprzez wyznaczanie 
diametralnie odmiennych kierunków zmian nie wyczerpuje jednak 
symptomów załamania się procesu reform sądownictwa i zawodów 

20 K 27/12, Dz.U. z 2013 r., poz. 448.
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prawniczych w Polsce. Zaobserwować daje się bowiem również brak 
konsensu dotyczącego kierunku metod przeprowadzania reform nie 
tylko na poziomie dyskusji politycznych, ale także w ramach środo-
wiska prawniczego. Wydaje się wręcz, że cechą charakterystyczną 
tych dyskusji jest ich niekonkluzywność, a więc w sferze publicznej 
nie powstają spójne koncepcje reform sądownictwa i zawodów praw-
niczych, co do których mogłaby zgodzić się chociaż większość zainte-
resowanych. Zjawisko to w pewnej mierze wyjaśnia również wcześniej 
omówione problemy, ponieważ przy braku konsensu w sposób niejako 
naturalny jednocześnie lub w bezpośrednim następstwie realizowane 
są odmienne kierunki reform, zaprzeczające sobie wzajemnie.

W ramach szeroko rozumianej sfery publicznej można wyróżnić co naj-
mniej trzy rodzaje dialogu. Po pierwsze, dialog obywatelski, w którym 
zainteresowani obywatele w sposób niesformalizowany, a także za po-
średnictwem publicystyki i organizacji pozarządowych prowadzą dys-
kusje dotyczące różnych spraw publicznych. W odniesieniu do reform 
sądownictwa i zawodów prawniczych dialog taki należy ocenić jako 
szczątkowy. Istnieje co prawda co najmniej kilka organizacji pozarzą-
dowych aktywnych w tym przedmiocie oraz możliwe jest odnalezienie 
dotyczącej go publicystyki. Jednakże należy zauważyć, że w obydwu 
przypadkach mają one przede wszystkim prawniczy, a więc ekspercki 
charakter, a rzeczywisty dialog obywatelski bez udziału prawników 
w omawianym zakresie raczej nie istnieje. Identyfi kacja oczekiwań 
społecznych pod adresem sądownictwa i zawodów prawniczych sta-
nowi w tych okolicznościach niewątpliwie znaczny problem dla re-
formatorów i ogranicza się do haseł szybkości postępowania, niskich 
kosztów itp.

Po drugie, można wyróżnić również dialog społeczny, który oczywi-
ście w swoim podstawowym znaczeniu odnosi się do negocjacji między 
stroną związkową i pracodawcami w sferze gospodarczej. Jednakże 
mutatis mutandis można zastosować to pojęcie również w odniesieniu 
do sądownictwa i zawodów prawniczych. W tej sferze istnieje bowiem 
szereg partnerów społecznych o charakterze zorganizowanych grup 
zawodowych, czy to w postaci nielicznych związków zawodowych, 
czy przede wszystkim stowarzyszeń i samorządów zawodowych. Or-
ganizacje te niewątpliwie w znacznej mierze – poza innymi celami 
i zadaniami – reprezentują interesy zrzeszonych w nich grup. Istnieje 
również strona rządowa, która może być dla środowisk prawniczych 
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partnerem dialogu społecznego. Wydaje się więc, że w przypadku 
dialogu społecznego sytuacja jest znacznie lepsza niż w przypadku 
dialogu obywatelskiego dotyczącego sądownictwa i zawodów prawni-
czych. Jednakże również tutaj można wskazać szereg słabości. Przede 
wszystkim dialog ten rzadko przybiera ogólnośrodowiskowe formy, 
a więc poszczególne grupy zawodowe prowadzą tylko wyjątkowo 
dialog między sobą, najczęściej dążąc do sukcesu negocjacyjnego 
w stosunkach z Ministrem Sprawiedliwości. Pewną próbą przełamania 
tej sytuacji jest organizowanie przedsięwzięć typu „okrągły stół”, na-
leży jednak dążyć do wypracowania stałych forów dialogu poprzez 
stworzenie organizacji o charakterze sieciowym21.

Po trzecie wreszcie, można również mówić o dialogu konstytucyjnym, 
który tym różni się od poprzednich, że toczy się z reguły w sposób wy-
soce sformalizowany między konstytucyjnymi organami władzy pu-
blicznej22. Władczość podejmowanych przez nich decyzji, w postaci czy 
to aktów tworzenia prawa, czy aktów stosowania prawa, nie powinna 
przesłaniać faktu, że decyzje te podlegają uzasadnieniu (np. w przy-
padku projektu ustawy, weta Prezydenta RP, wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego itp.). Różnorodne argumenty formułowane w procesie 
uzasadniania stanowią ważny element składający się na kulturę kon-
stytucyjną i służą dookreś leniu i interpretacji standardów konstytucyj-
nych. Z punktu widzenia reform sądownictwa i zawodów prawniczych 
jest to zagadnienie o tyle istotne, że w przypadku słabości pozosta-
łych form dialogu właśnie w acquis constitutionnel można upatrywać 
źródeł standardów dla procesów reformowania. Kluczowe w tym za-
kresie wydają się konstytucyjne prawo do sądu wynikające z art. 45 
Konstytucji RP oraz doprecyzowujące szereg kwestii w tym zakresie 
przepisy Rozdziału VIII.

Zdaje się to potwierdzać orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 
który w przywoływanym już wyroku z 24 października 2007 r. 
(SK 7/06) zauważył, że „Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Try-
bunału Konstytucyjnego prawo do sądu obejmuje w szczególności: 

21 Zob. szerzej P. Skuczyński, Good governance w sądownictwie i zawodach prawniczych, 
w: Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, red. A. Bosiacki, 
H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Warszawa 2010, s. 195 i n.
22 K.J. Kaleta, Rola dialogu w kulturze konstytucyjnej, „Państwo i Prawo” 2010, nr 12, 
s. 17 i n.
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1) prawo do uruchomienia postępowania sądowego, 2) prawo do od-
powiednio ukształtowanej procedury sądowej, zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości, jawności i dwuinstancyjności oraz 3) prawo do uzy-
skania wiążącego rozstrzygnięcia”, a następnie skonstatował: „Roz-
wijając i uzupełniając dotychczasową linię orzeczniczą, Trybunał 
Konstytucyjny pragnie stwierdzić, że konstytucyjne prawo do sądu 
obejmuje czwarty, bardzo ważny element, a mianowicie prawo do od-
powiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających 
sprawy”. Wyodrębnienie w ramach prawa do sądu jego czwartego – 
obok tradycyjnie z nim związanych uprawnień dotyczących procesu 
– uprawnienia do „odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji 
organów rozpoznających sprawy” jest novum o dużym znaczeniu. Za-
łamanie się procesu reform sądownictwa i zawodów prawniczych nie 
jest bowiem już tylko i wyłącznie kwestią polityczną, ale może być in-
terpretowane jako godzące w standardy konstytucyjne.

Podsumowując: mimo istnienia pewnych form dialogu dotyczącego re-
form sądownictwa i zawodów prawniczych jest on do tego stopnia słaby, 
że nie jest w stanie doprowadzić do konsensu wokół tego zagadnienia. 
Zarówno jednak z przebiegu debat, jak i z rozbieżnych kierunków refor-
mowania sądów i zawodów prawniczych można dokonać rekonstrukcji 
czegoś, co można okreś lić mianem wizji reform23. Pojęcie to wydaje się 
najbardziej odpowiednie, ponieważ nie chodzi tu o jakieś spójne kon-
cepcje rozwiązań ustawowych, które można by okreś lić mianem pro-
gramów reformatorskich itp., ponieważ takie obecnie – przynajmniej 
według wiedzy piszącego niniejsze słowa – nie istnieją. Można natomiast 
pokusić się o stworzenie dających się jedynie bardzo ogólnie scharakte-
ryzować modeli, które wyznaczają kierunek wysiłków reformatorskich. 
Modele te, jako typy idealne, rzadko występują w rzeczywistości w czy-
stej postaci, ich wyróżnienie daje jednak możliwość uporządkowania 
i lepszego zrozumienia tej rzeczywistości, a więc debat i procesów re-
formatorskich w sądownictwie i zawodach prawniczych. Wydaje się, że 
istnieją trzy odmienne wizje w tym zakresie.

23 Wizje te mogą być również wyodrębnione drogą dedukcji z szerzej rozumianych 
doktryn politycznych, a także najpierw zrekonstruowane z przebiegu debat i procesów 
reformatorskich, a następnie drogą redukcji przyporządkowane poszczególnym dok-
trynom politycznym. Jednakże problem relacji wizji reform sądownictwa i zawodów 
prawniczych oraz doktryn politycznych, jako zbyt rozległy, jest poza obszarem niniej-
szych rozważań.
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3. Trzy wizje reform

3.1. Wizja elitarystyczna

Pierwszą wizję reform sądownictwa i zawodów prawniczych można 
okreś lić mianem elitarystycznej. Najkrócej rzecz ujmując, polega ona na 
koncentracji wysiłków reformatorskich na zapewnieniu sądownictwu 
i zawodom prawniczym osób spełniających najwyższe standardy za-
równo merytoryczne, jak i moralne. Wychodzi się tu z założenia, że 
jedynie dobór najbardziej doświadczonych i jednocześnie godnych 
zaufania osób może spowodować funkcjonowanie sądownictwa na 
satysfakcjonującym poziomie. Kwestie struktury i organizacji sądów 
i zawodów prawniczych są z tego punktu widzenia drugorzędne i po-
winny być tak ukształtowane, aby osiągnąć cel w postaci doboru naj-
lepszych kadr. Wizja ta jest zazwyczaj formułowana w języku cnót, 
które w ocenie jej zwolenników są niezbędne do sprawowania funkcji 
w sądownictwie i wykonywania zawodów prawniczych. Dlatego też 
często wiąże się z pojęciami takimi jak honor, odwaga, uczciwość, bez-
interesowność itp. i w tym duchu interpretowane bywa również usta-
wowe pojęcie nieskazitelnego charakteru24.

Elitarystyczna wizja reform sądownictwa i zawodów prawniczych 
wiąże się również z reguły z takim ukształtowaniem organizacji śro-
dowiska prawniczego, w którym może ono istnieć jako grono o nie-
masowym charakterze. Dlatego też w wizji tej preferowany jest silny 
samorząd zawodowy lub co najmniej związany z ostrymi kryteriami 
reglamentowany dostęp do wykonywania zawodu. W wizję tę wpisuje 
się więc zarówno istnienie silnie zintegrowanych wspólnot zawodo-
wych w formie samorządów zawodowych, jak i koncepcja zawodu 
sędziego jako ukoronowania kariery prawniczej. Mniejszą lub wręcz 
szkodliwą rolę odgrywają w tej wizji konkurencja między prawnikami 
czy sprawowanie kontroli nad wykonywaniem zawodu. Z tego względu 
mniejszą wagę przywiązuje się do sprawności procedur dyscyplinar-
nych, a większą do naboru do zawodu, choć jednocześnie akcepto-
wane w jej ramach jest bezpowrotne usuwanie z zawodu osób, które 
naruszyły podstawowe jego zasady. Zgodnie z tą wizją kształcenie za-

24 M. Laskowski, Ustawowe pojęcie „nieskazitelność charakteru”, „Prokuratura i Prawo” 
2008, nr 6, s. 50–65.
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wodowe powinno odbywać się przede wszystkim poprzez zdobywanie 
doświadczenia pod okiem patrona.

Wizja ta w ostatniej dekadzie w Polsce była szczególnie popularna. Po 
pierwsze, wciąż bardzo żywa jest tradycja etyczna adwokatur euro-
pejskich wywodząca się z Francji, a opierająca się na kategoriach nie-
zależności zawodu i cnót zawodowych25. W swojej genezie odnosi się 
ona przede wszystkim do wolnych zawodów prawniczych, w ramach 
których w przeważającej mierze na adwokatach spoczywało trudne 
zadanie bycia buforem między władzą a społeczeństwem. Korpus sę-
dziowsko-prokuratorski pojmowany jako jeden organizm był tu trak-
towany jako część władzy, a więc w gruncie rzeczy miał charakter 
podobny do urzędniczego. Współcześnie w państwach demokratycz-
nych ideały tej tradycji etyki prawniczej obejmują wszystkie zawody 
prawnicze, dlatego wspierają one popularność wizji elitarystycznej re-
form całego sądownictwa i zawodów prawniczych. Z tego też względu 
rozwiązanie polegające na nadaniu zawodowi sędziego statusu ukoro-
nowania kariery prawniczej może wydawać się z punktu widzenia do-
tychczasowych rozwiązań obce i będące swego rodzaju recepcją roz-
wiązań z anglosaskiej kultury prawnej, ale z punktu widzenia tradycji 
etyki prawniczej już tak obce nie jest. Można więc uznać, że koncepcja 
ta trafi ła na podatny grunt.

Po drugie, istnieją również przyczyny popularności wizji elitarystycznej 
bliższe obecnym przemianom zachodzącym w Polsce. Wśród nich 
wskazać można najogólniej rozumiany brak koncepcji sprawiedliwości 
tranzycyjnej. Istnieją w tym zakresie dwa zasadnicze modele rozwiązań 
przyjmowanych w świecie przez państwa przechodzące przemiany de-
mokratyczne – pojednanie oraz osądzenie czy rozliczenie. Modele te nie 
są od siebie tak bardzo odległe, jak mogłoby się wydawać, ponieważ 
w obydwu konieczne jest okreś lenie, co z poprzedniej rzeczywistości 
politycznej i ustrojowej wymaga zastosowania zasad sprawiedliwości 
tranzycyjnej, oraz szerokie udokumentowanie przypadków im podle-
gających. Wydaje się, że w przypadku sądownictwa i zawodów praw-
niczych przyjęte rozwiązania w tym zakresie miały charakter bardzo 
połowiczny. Często bowiem wskazuje się, że za realizację zasad spra-
wiedliwości tranzycyjnej nie może zostać tutaj uznana lustracja, którą 
objęta jest współpraca z organami bezpieczeństwa państwa komuni-

25 Zob. P. Skuczyński, Status etyki prawniczej, Warszawa 2010, s. 25 i n.
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stycznego, ponieważ w przypadku sądownictwa i zawodów prawni-
czych zasadniczym problemem jest sprzeniewierzenie się zasadzie nie-
zawisłości sędziowskiej w sferze orzeczniczej, a nie współpraca z takimi 
organami. Brak systemowych rozwiązań w dziedzinie sprawiedliwości 
tranzycyjnej powoduje, że elitarystyczna wizja reform uzyskuje dodat-
kowe wsparcie wynikające – w ocenie jej zwolenników – z potrzeby 
oczyszczania środowiska prawniczego, wyraźnego odcięcia się od prze-
szłości oraz uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.

Po trzecie wreszcie, wskazać można na niektóre konsekwencje tzw. po-
lityki antykorupcyjnej. Zwalczanie korupcji jako centralny punkt prak-
tyki politycznej pojawiło się w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci 
właś ciwie w skali globalnej. Warto w związku z tym zwrócić uwagę na 
różnego rodzaju paradoksy polityki antykorupcyjnej, na które wskazuje 
m.in. I. Krastev, a które wzmacniają popularność wizji elitarystycznej. 
W szczególności rozważa on popularność polityki antykorupcyjnej 
w krajach postsocjalistycznych, w których powszechnie uznawano, że 
poziom korupcji w ustroju demokratycznym jest większy niż w okresie 
komunistycznym, jej efekt w postaci moralizacji polityki i zastąpienie 
różnic merytorycznych między partiami politycznymi sporami personal-
nymi oraz zwiększanie wskaźnika percepcji korupcji wraz z postępowa-
niem rządowych programów antykorupcyjnych26. Znów elitarystyczna 
wizja reform uzyskuje wsparcie, ponieważ w miarę jak zwiększa się per-
cepcja korupcji i poziom niezadowolenia społecznego z instytucjonal-
nych rozwiązań w tym zakresie, wzrasta koncentracja na zapewnieniu 
kadr składających się z osób najwyższej uczciwości, które znajdą się 
poza wszelkimi posądzeniami o zachowania korupcyjne.

3.2. Wizja instytucjonalna

Druga wizja reform sądownictwa i zawodów prawniczych, którą można 
nazwać instytucjonalną, nastawiona jest na tworzenie mechanizmów, 

26 Zob. I. Krastev, Shifting Obsessions. Three Essays on the Politics of Anticorruption, Bu-
dapest – New York 2004, s. 43 i n. Potwierdzenie niektórych przynajmniej tez autora 
można znaleźć w: K. Burnetko, Wojna rządu z korupcją, czyli podsumowanie realizacji 
Strategii Antykorupcyjnej 2005–2009, w: Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności 
polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001–2011, Warszawa 
2011, s. 13 i n.
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które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa i zawodów 
prawniczych niezależnie od jakości ich kadr. Wizja ta opiera się na za-
łożeniu, że wśród prawników znajdują się osoby o zróżnicowanym po-
ziomie zarówno umiejętności, jak i zaufania, w związku z czym reali-
zacja ideału w postaci kadr sądownictwa i zawodów prawniczych na 
najwyższym poziomie w obydwu sferach jest w gruncie rzeczy niemoż-
liwa. Dlatego też racjonalne według tej wizji jest wyznaczenie jedynie 
minimalnych kryteriów, które przez wszystkich prawników powinny 
być spełniane, oraz ustanowienie mechanizmów służących realizacji 
tych kryteriów. Natomiast w sferze realizacji ideałów należy tworzyć 
mechanizmy, które mogą jedynie stanowić zachęty do samodosko-
nalenia. W pierwszej sferze takim mechanizmem jest sprawowanie 
kontroli i nadzoru czy szerzej pieczy nad wykonywaniem zawodów, 
a w drugiej – przede wszystkim konkurencja.

Instytucjonalna wizja reform sądownictwa i zawodów prawniczych 
kładzie nacisk na tworzenie sprawnych rozwiązań organizacyjnych 
minimalizujących koszty ich funkcjonowania. Charakterystyczny dla 
tej wizji jest więc z reguły szeroki i otwarty nabór do zawodów praw-
niczych, a w odniesieniu do egzaminów kwalifi kacyjnych oraz zawo-
dowych podstawową wartością jest równość. Większe znaczenie niż 
nabór do zawodu w wizji tej mają zasady i procedury odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej oraz różnego rodzaju związane z nim systemy 
wizytacji, lustracji pracy itp. Docelowym kierunkiem w tym zakresie 
jest profesjonalizacja organów dyscyplinarnych. W ramach wolnych 
zawodów powinny według tej wizji dominować mechanizmy konku-
rencji, natomiast w zawodach wykonywanych w służbie publicznej po-
winny istnieć jasne kryteria konkursów, ocen okresowych i awansów. 
Istotny nacisk kładzie się również na skuteczność nadzoru nad admini-
stracją sądową, co z reguły jest przedmiotem sporu między przedsta-
wicielami władzy sądowniczej i wykonawczej27.

Omawiana wizja jest najpoważniejszą alternatywą w stosunku do wizji 
elitarystycznej, a w ostatnich latach zyskuje nawet znaczną przewagę. 
Znów wskazać można kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Po pierwsze, 
wiąże się to z dużą popularnością pewnego ogólniejszego poglądu na 

27 Zob. K. Markiewicz, Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami i sędziami – de lege 
lata i de lege ferenda, w: Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profe-
sora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski i K. Weitz, Warszawa 2011, s. 2909 i n.
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prawo i jego funkcje. Według tego poglądu prawo stanowi najbar-
dziej adekwatne narzędzie rozwiązywania wszelkich problemów spo-
łecznych. Jeśli więc władza publiczna stoi przed koniecznością inge-
rencji w sferę okreś lonych stosunków społecznych, powinna to czynić 
w formie przepisów prawa. Przesłanką tego typu twierdzeń jest nie 
tylko uznanie gwarancyjnej funkcji podejmowania przez władze pu-
bliczne działań w formie tworzenia abstrakcyjnych i generalnych norm 
prawnych, ale także przekonanie o wysokiej ich skuteczności. W ten 
sposób nawiązuje się wyraźnie do popularnych kilka dekad temu kon-
cepcji inżynierii społecznej, w ramach których prawo miało być pod-
stawowym instrumentem używanym przez władze publiczne, zgodnie 
ze wskazówkami opracowanymi przez nauki społeczne. Należy jednak 
pamiętać, że tego typu koncepcjom można zarzucić, że ich realizacja 
prowadzi w praktyce do negatywnych konsekwencji w postaci instru-
mentalizacji prawa. W szczególności reagowanie na istniejące pro-
blemy społeczne wyłącznie w drodze tworzenia nowych przepisów 
powoduje infl ację i niestabilność prawa, nie prowadząc jednocześnie 
do ich rozwiązania.

Po drugie, w ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się wy-
wodzące się z założeń nowej ekonomii instytucjonalnej takie nurty, 
jak ekonomiczna analiza prawa czy governance. Według nich, prawo 
nie jest instrumentem rozwiązywania problemów społecznych. Jego 
funkcją jest okreś lenie, w jaki sposób mają działać poszczególne insty-
tucje, aby było to jak najbardziej efektywne ekonomicznie. Możliwe 
są bowiem różne mechanizmy działania poszczególnych instytucji, 
np. według zasad rynkowych lub hierarchicznego nadzoru. Wybór 
jednego z nich powinien być oparty na kalkulacji. Odróżnia się przy 
tym skuteczność jako stopień realizacji zadań przez daną instytucję 
od efektywności jako wielkości kosztów jej działania. Podejście to 
oznacza więc nie tylko koncentrację na osiągnięciu celów, ale także 
na środkach wykorzystywanych przez instytucję. W przypadku re-
form sądownictwa i zawodów prawniczych zaczęło przejawiać się ono 
przede wszystkim w pojawieniu się tzw. menedżerskiego podejścia do 
zarządzania sądami oraz ich struktury28.

28 Krytycznie o podejściu menedżerskim w zarządzaniu sądami i procesami sądowymi 
z perspektywy elitarystycznej zob. A.T. Kronman, The Lost Lawyer. Failing Ideals of The 
Legal Profession, Cambridge Mass–London 1995, s. 320 i n. 
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3.3. Wizja kulturowa

Trzecia wizja, którą można okreś lić jako kulturową, opiera się na zało-
żeniu, że pozytywne zmiany w sądownictwie i zawodach prawniczych 
można osiągnąć dzięki poprawie kultury organizacyjnej, propago-
waniu etyki zawodowej itp. Chodzi więc nie o zmienianie instytucji, 
a przynajmniej nie przede wszystkim instytucji, lecz o przemiany kul-
turowe. Co do zasady nie wymagają one zmian przepisów prawa, na-
leży bowiem skoncentrować się na sferze pozaprawnych wzorów po-
stępowania i krytycznym do nich podejściu. Sposobem na osiągnięcie 
pozytywnych celów w sądownictwie i zawodach prawniczych jest 
swoista krytyka kultury, prowadząca do uświadomienia sobie tkwią-
cych w niej złych nawyków, wyrugowanie ich i oparcie jej na pod-
stawach etyki zawodowej, wolnej od wpływów ideologii zawodowej. 
Charakterystyczne dla tej wizji jest stwierdzenie M. Zirk-Sadowskiego:  
„powszechnie mówi się w Polsce o kryzysie wymiaru sprawiedliwości 
najczęściej dostrzegając przyczynę tego zjawiska w jego załamaniu 
organizacyjnym. Kryzys organizacyjny – choć bardzo głęboki – nie 
jest jednak najważniejszym problemem, który musi rozwiązać polskie 
sądownictwo […] o wiele bardziej dotkliwe są jeszcze dwa zjawiska: 
zauważalny w praktyce polskich sądów kryzys etyk zawodowych i po-
wiązany z nim kryzys poczucia odpowiedzialności za treść stosowa-
nego prawa”29.

W konsekwencji uważa się wizję instytucjonalną w dużej mierze za nie-
wystarczającą. Ograniczenie rozważań do kalkulacji, w jakim zakresie 
uwolnić mechanizmy rynkowe w zawodach prawniczych, a w jakim 
wzmocnić nadzór i kontrolę nad prawnikami, nie uwzględnia proble-
matyki ich moralnej odpowiedzialności. Można nawet powiedzieć, że 
zarówno ostra konkurencja, jak i silny nadzór i kontrola utrudniają 
kształtowanie się poczucia takiej odpowiedzialności, ponieważ praw-
nicy koncentrują się w nich na sprostaniu oczekiwaniom innych pod-
miotów i uniknięciu negatywnych konsekwencji ich niespełnienia. 
Odpowiedzialność moralna jest bowiem szersza niż odpowiedzialność 
prawna za obowiązki wynikające z reguł prawnych i nie podlega eg-
zekwowaniu. W sytuacji podlegania zbyt daleko idącemu nadzorowi 

29 M. Zirk-Sadowski, Uczestniczenie prawników w kulturze, „Państwo i Prawo” 2002, 
nr 9, s. 3.
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i kontroli następuje skoncentrowanie się jedynie na owych obowiąz-
kach. Moralna odpowiedzialność zakłada więc istnienie autonomii, 
która jest warunkiem jej kształtowania i w konsekwencji podejmo-
wania odpowiedzialnych decyzji. Wizja ta zakłada również, że praw-
nicy należą do tak dalece wyspecjalizowanych i sprofesjonalizowa-
nych grup zawodowych, że autonomia zawodowa należy do ich istoty.

Jednocześnie wizja kulturowa reform sądownictwa i zawodów praw-
niczych w odróżnieniu od wizji elitarystycznej zakłada, że krytyka 
współczesnej sprofesjonalizowanej kultury prawnej, którą można 
również okreś lić jako kulturę prawniczą, ma charakter egalitary-
styczny. Oznacza to, że każdy może na równych zasadach brać udział 
w jej kształtowaniu i każdy może być w równiej mierze jej adresatem. 
Z tego względu w wizji tej sceptycznie podchodzi się do traktowania 
prawników jako podmiotów posiadających szczególne kompetencje 
moralne, które towarzyszą kompetencjom zawodowym, a które mia-
łyby warunkować przynależność do wspólnoty zawodowej. Również 
wszelkie hierarchie istniejące w jej ramach traktowane są jako po-
dejrzane, jako ograniczające możliwość uprawiania krytyki. Między 
prawnikami powinien toczyć się swobodny dyskurs dotyczący funk-
cjonowania sądownictwa i zawodów prawniczych, służący ewentual-
nemu wypracowaniu pozaprawnych standardów poprawiających ich 
funkcjonowanie. Podejście elitarystyczne, według zwolenników wizji 
kulturowej, możliwość taką wyklucza. Wraz z wbudowanymi w nie 
hierarchiami powoduje ono podporządkowanie dyskursu krytycznego 
obronie interesów poszczególnych grup zawodowych.

Wizja kulturowa wydaje się nie być obecnie równie popularna jak wizja 
elitarystyczna czy instytucjonalna. Jest to zapewne konsekwencją 
silnej rywalizacji między tymi ostatnimi, co w znacznej mierze wynika 
z szerszych przyczyn historycznych i politycznych. Być może jednak 
z czasem stanie się ona również w podobnym stopniu obecna w deba-
tach dotyczących reform sądownictwa i zawodów prawniczych. Wska-
zują na to następujące czynniki. Po pierwsze, ze względu na omówioną 
wcześniej intensywność zmian prawa oraz ich wzajemne znoszenie 
się można mówić o potrzebie zatrzymania dynamiki w tym zakresie. 
W konsekwencji zasadne stanie się poszukiwanie przyczyn dotychcza-
sowych niepowodzeń w sferze kulturowej, a rozwiązań istniejących 
problemów – w sferze pozaprawnej. Po drugie, wizja kulturowa może 
stać się bardziej popularna, ponieważ zakłada współodpowiedzialność 
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wszystkich prawników za działanie sądownictwa i zawodów prawni-
czych i poczucie takiej współodpowiedzialności w jej ramach ma być 
kształtowane. Oznacza to, że wszyscy prawnicy, niezależnie od wy-
konywanego zawodu czy stadium kariery, powinni brać udział w dys-
kursie dotyczącym kultury prawnej i wszyscy z założenia mają równy 
głos w tego typu dyskursie. W konsekwencji wizja ta łączy się z szer-
szym włączeniem prawników w działania reformatorskie, co może 
okazać się szczególnie atrakcyjne dla ich młodszych pokoleń.

Należy również zaznaczyć, że szereg działań dotychczas i obecnie po-
dejmowanych można wiązać z wizją kulturową reform sądownictwa 
i zawodów prawniczych. Ich specyfi ką jest jednak marginalny w sto-
sunku do zmian prawa charakter, a także fakt, że zmiany te często 
czynią owe działania mniej skutecznymi. Podejmowane są one 
w znacznej większości przez podmioty spoza sądownictwa i zawodów 
prawniczych, w szczególności przez różnego rodzaju organizacje po-
zarządowe. Przykładowo należy wspomnieć o propagowaniu dobrych 
praktyk w sądach30, które obejmuje nie tylko kwestie funkcjonowania 
administracji sądowej, wykorzystania nowych technologii, ale także 
zagadnienia takie jak styl sporządzania dokumentów sądowych, 
w tym protokołów oraz uzasadnień. Innym pozytywnym przykładem 
może być powstanie ruchu na rzecz zapewnienia pomocy prawnej 
osobom ubogim, który obejmuje m.in. działania uniwersyteckich po-
radni prawnych czy usługi świadczone przez prawników pro bono31.

4. Podsumowanie

Wszystkie trzy zarysowane powyżej wizje mają swój – co prawda wy-
daje się, że nierówny – udział w debacie publicznej dotyczącej reform 
sądownictwa i zawodów prawniczych. Oczywiście trudno w ramach 
pluralistycznej debaty oczekiwać, że jedna z nich całkowicie zdomi-
nuje pozostałe. Nie byłoby to również wskazane. Każda z nich bowiem 
wnosi oryginalne elementy do tej debaty. Należy jednak oczekiwać, 

30 Ł. Bojarski (red.), Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, cz. II, Warszawa 2008.
31 Zob. m.in. P. Skuczyński, Praca pro bono a pomoc prawna i profesjonalizm praw-
niczy, „Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych” 2011, nr 11, 
s. 19–27. Por. Ł. Bojarski, Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monito-
ringu, Warszawa 2003, s. 233 i n.
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że sam fakt ich wyodrębnienia oraz możliwość analizy ich założeń 
przyczynią się do jej uporządkowania. Ponadto wciąż aktualny pozo-
staje postulat wprowadzenia myślenia strategicznego do refom sądow-
nictwa i zawodów prawniczych. Oznacza to konieczność oddzielenia 
debaty zmierzającej do ustalenia modelu docelowego – w oparciu 
o wizje reform – od bieżącego reagowania na pojawiające problemy32. 
W odniesieniu do tego pierwszego należy następnie podjąć długofa-
lowe działania mające na celu jego wdrożenie. Zarazem oznacza to 
konieczność uwzględnienia całości problematyki sądownictwa i za-
wodów prawniczych w debatach dotyczących ich reform33. Przykła-
dowo, nie powinno się oddzielać problematyki funkcjonowania sądów 
od zagadnień wolnych zawodów prawniczych, prokuratury itp. Je-
dynie takie strategiczne i systemowe podejście może stanowić odwró-
cenie obecnego załamania reform w tym zakresie.

32 Zob. postulaty w tym zakresie zgłaszane jako głosy w debacie: Kodyfi kacja ustroju 
władzy sądowniczej?, „Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich” 2011, 
nr 4, s. 169 i n.
33 Jedną z prób takiego szerokiego podejścia jest autorska propozycja, zob. J. Igna-
czewski, Wymiar sprawiedliwości – teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2008.




