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Instytucjonalizacja 
dialogu społecznego 
w sądownictwie 
i zawodach prawniczych
dr Paweł Skuczyński*

Debata dotycząca reform sądownictwa i zawodów 
prawniczych często oceniana jest jako nieuporząd
kowana. Z reguły nie prowadzi ona również do 
wniosków, które mogłyby być przedmiotem środo
wiskowego konsensu. Poprawie sytuacji może służyć 
instytucjonalizacja dialogu społecznego w tym zakre
sie. Dzięki niej procesy reformowania sądownictwa 
i zawodów prawniczych mogą stać się bardziej demo
kratyczne, reprezentacja interesów poszczególnych 
grup zawodowych bardziej transparentna, a jakość 
prawa tworzonego w tym obszarze lepsza.

Wprowadzenie

Rozważając skuteczność reform sądownictwa i zawodów 
prawniczych, można wyróżnić dwa jej podstawowe warun
ki. Po pierwsze, jest to myślenie strategiczne polegające na 
jasnym określeniu celu owych reform oraz sposobów jego 
osiągnięcia. Powinno ono oczywiście obejmować odpowied
ni horyzont czasowy, a w związku z tym rozkładać proces 
reformowania na pewną sekwencję kroków. Po drugie, nie
zbędne jest również istnienie mechanizmów, dzięki którym 
wszystkie podmioty zainteresowane reformami sądownictwa 
i zawodów prawniczych będą mogły wypowiedzieć się na ich 
temat oraz będzie możliwe zbudowanie mniej lub bardziej 
szerokiego konsensu wokół ich celu i sposobów realizacji. 
Mówiąc językiem teorii racjonalności można powiedzieć, 
że pierwszy warunek oznacza zapewnienie procesowi re
form racjonalności w sensie instrumentalnym i spełniony 
może być przede wszystkim poprzez udział ekspertów. Dru
gi natomiast oznacza zapewnienie racjonalności w sensie 
komunikacyjnym i może być zapewniony poprzez konsul

tacje społeczne, mechanizmy partycypacji lub dialog spo
łeczny. O ile w praktyce podjęto próbę realizacji pierwszego 
z warunków skutecznych reform sądownictwa i zawodów 
prawniczych, o tyle drugi zdaje się nadal wymagać dopiero 
teoretycznego opracowania.

Gdy chodzi o myślenie strategiczne, to jego realizacją 
w sądownictwie i zawodach prawniczych ma być przede 
wszystkim opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
dokument „Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedli
wości w Polsce na lata 2014-2020”* 1. Prace nad nim trwały 
od połowy 2012 r. Należy zaznaczyć, że sam postulat stwo
rzenia strategii jest jak najbardziej słuszny i był podnoszony 
przed podjęciem przez Ministerstwo działań w tym zakresie 
wraz z określeniem warunków, które powinna ona spełniać2. 
Kompleksowa ocena przygotowywanej strategii jest osobnym 
zagadnieniem i będzie możliwa dopiero po oficjalnym za
kończeniu prac. Warto jednak już w tym miejscu zaznaczyć, 
że wbrew owym warunkom zdaje się on zbyt wąsko traktować 
problematykę sądownictwa i zawodów prawniczych, a także 
operować zbyt krótkoterminową perspektywą. W związku 
z tym pozostaje jednak świadomość, że do jej zrealizowania 
konieczny jest dialog społeczny w środowisku prawniczym. 
Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy ar
tykuł z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem rozważań będzie 
przede wszystkim sposób zorganizowania dialogu społeczne
go, a jego potrzebę będzie się traktować jako swego rodzaju 
oczywiste założenie.

Pojęcia dialogu i partnerstwa społecznego

Kluczowe dla niniejszych rozważań pojęcie dialogu 
społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych 
jest analogią do jego rozumienia w prawie pracy. W tej
bowiem gałęzi występuje ono we właściwym czy też wąskim 
sensie. Jego wagę dla stosunków między pracodawcami 
a pracownikami podkreśla uregulowanie tej problematyki 
w Konstytucji RR Wspomina o nim m.in. jej Preambuła, 
zgodnie z którą stanowi ona „prawa podstawowe dla pań
stwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 
współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie 
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot”. Mowa jest o nim również w art. 20 Konstytucji RP, 
według którego: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na 
wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz 
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych

* Autor jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego i prezesem zarządu fundacji Instytut Etyki Prawniczej.

1 Zob. http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5749,strategia-modernizacji 
-przestrzeni.html.

2 Zob. m.in. R Skuczyński, Good governance w sądownictwie i zawo
dach prawniczych [w:] Nowe zarządzanie publiczne i public governance 
w Polsce i w Europie, pod red. A. Bosiackiego, H. Izdebskiego, A. Nelickiego 
i I. Zachariasza, Warszawa 2010, s. 195 i n.
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stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Istotny z tego punktu widzenia jest również art. 59 
Konstytucji RP, w tym jego ust. 2, zgodnie z którym „Związki 
zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo 
do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów 
zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy 
i innych porozumień”. Postanowienia te dają podstawy do 
ogólnej charakterystyki pojęcia dialogu społecznego, jego 
funkcji oraz rozważenia możliwości stosowania go w innych 
obszarach niż prawo pracy.

Po pierwsze, należy zauważyć, że dialog społeczny pod 
względem przedmiotowym oznacza przede wszystkim możli
wość prowadzenia wszelkiego rodzaju negocjacji określanych 
przez postanowienia Konstytucji RP jako rokowania oraz 
-  jeśli okażą się one skuteczne -  zawierania różnego rodza
ju porozumień. Jednak również nieskuteczny w tym sensie 
dialog posiada swoją wartość, którą jest w głównej mierze 
możliwość jawnego reprezentowania określonych interesów 
oraz możliwość wymiany informacji między uczestnikami 
dialogu.

Po drugie, pod względem podmiotowym pojęcie dialogu 
społecznego jest ograniczone, bowiem nie będzie nim każ
dy dialog pod względem przedmiotowym. Ma on miejsce 
jedynie między podmiotami określanymi jako partnerzy 
społeczni, którzy są zorganizowani i reprezentatywni dla 
danych grup społecznych. W idealnej i raczej niespotykanej 
sytuacji każda grupa społeczna byłaby reprezentowana wy
łącznie przez jedną organizację zrzeszającą swoich członków 
na zasadzie przymusu, a więc np. samorząd zawodowy czy 
gospodarczy. Oczywiście istniejący pluralizm organizacji pra
codawców i związków zawodowych nie stanowi przeszkody 
dla dialogu społecznego. Innymi słowy, można powiedzieć, 
że dialog społeczny można traktować jako przestrzeń mię
dzy dialogiem obywatelskim a konstytucyjnym. Ten pierw
szy polega na tym, że zainteresowani obywatele w sposób 
niesformalizowany, a także za pośrednictwem publicystyki 
i organizacji pozarządowych prowadzą dyskusje dotyczące 
różnych spraw publicznych. Drugi toczy się z reguły w sposób 
wysoce sformalizowany między konstytucyjnymi organami 
władzy publicznej. Dialog społeczny natomiast to dialog zor
ganizowanych partnerów społecznych3.

Po trzecie, należy zauważyć, że „Pojęcie solidarności, dia
logu i współpracy partnerów społecznych użyte w art. 20 jawi 
się, z jednej strony, jako płaszczyzna wspólnego opracowy
wania i podejmowania decyzji odnoszących skutek do tych 
podmiotów, z drugiej zaś, jako obowiązek umożliwienia tym 
podmiotom czynnego uczestnictwa w procesie kształtowania 
zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i preferowanie 
negocjacyjnego sposobu rozwiązywania sporów”4. Dialog 
społeczny jako zasada konstytucyjna to nie tylko prawo do 
korzystania przez władze publiczne z jego efektów, ale rów
nież obowiązek władz publicznych. Ma on oczywiście cha

rakter złożony i łączy w sobie kilka powinności. Niewątpliwie 
oznacza on, że władze publiczne nie mogą w żaden sposób 
uniemożliwiać dialogu społecznego, który podejmowany jest 
oddolnie. Wydaje się jednak, że ciąży na nich również po
winność sprzyjania takiemu dialogowi poprzez tworzenie od
powiednich warunków do jego zaistnienia. W szczególności 
chodzi o stworzenie dla niego odpowiednich ram prawnych. 
Jednocześnie w sytuacji, gdy jakiś problem społeczny może 
być rozwiązany w drodze dialogu partnerów społecznych, 
zgodnie z zasadą dialogu społecznego należałoby uznać, 
że władze publiczne powinny szanować osiągnięte w ten 
sposób porozumienie. Znajduje tu wyraz związek dialogu 
społecznego z zasadą pomocniczości, która służy właśnie 
ograniczaniu omnipotencji państwa i jego organów.

Ze względu na powyższe cechy, współcześnie coraz częś
ciej pojęcie dialogu społecznego nie jest ograniczane do pra
wa pracy czy sfery gospodarczej w ogóle. Wyróżnia się zatem 
jego węższe, ograniczające się do tych obszarów rozumienie, 
oraz szerokie, którego zakres wyznacza jedynie charakter 
materii, które mogą być przedmiotem dialogu oraz istnienie 
odpowiednio zorganizowanych partnerów społecznych5. Dla
tego też można mówić o zasadzie partnerstwa społecznego 
jako szerokim ujęciu dialogu społecznego. Istnieją również 
powody, aby rozszerzyć jego rozumienie także na takie sfery 
jak sądownictwo i zawody prawnicze. W celu stwierdzenia, 
pod jakimi warunkami jest to możliwe, należy przenalizować 
podstawowe funkcje dialogu społecznego w ogóle oraz odręb
ności w ich realizacji w interesującym nas obszarze.

Dialog społeczny a deficyt demokracji

Podstawową funkcją dialogu społecznego we współ
czesnych państwach jest wzmacnianie procesów demo
kratycznych. Skomplikowanie współczesnych społeczeństw 
powoduje bowiem, że tradycyjny model podejmowania de
cyzji politycznych opierający się na zasadzie demokracji po
średniej, a więc reprezentacji parlamentarnej, staje się coraz 
mniej wydolny. Z jednej strony, nieustannie słabną związki 
parlamentu z demosem, a więc coraz trudniej uznać, że jego 
członkowie reprezentują swoich wyborców i ich interesy 
w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia. Z drugiej natomiast, 
wzmacnia się pozycja władzy wykonawczej, a w szczególno
ści administracji publicznej. W dużym uproszczeniu można 
powiedzieć, że rola parlamentu, a więc organu posiadającego 
najmocniejszą demokratyczną legitymizację, zostaje sprowa
dzona do biernego akceptowania propozycji przygotowanych

3 P. Skuczyński, Trzy wizje reform sądownictwa i zawodów prawniczych 
[w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, pod red. H. Izdebskiego 
i P. Skuczyńskiego, Warszawa 2013, s. 188 i n.

4 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, War
szawa 2009, s. 130.

5 Polski Talk Show: Dialog społeczny a integracja europejska, pod red. 
J. HausneraiM. Marody, Kraków 2001, s. 123-124; H. Izdebski, Fundamen
ty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 54.
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w ramach mechanizmów biurokratycznych. Nie toczy się 
w nim rzeczywista debata, lecz staje się on automatem do 
głosowania, przy czym rozstrzygnięcia są z reguły całkowicie 
przewidywalne ze względu na stosunek sił poszczególnych 
ugrupowań politycznych. Próbuje się w dwojaki sposób unik
nąć zagrożeń wynikających z tego typu procesów, w obydwu 
jednak przypadkach ma to nastąpić poprzez wzmocnienie 
dialogu społecznego w szerokim sensie.

Pierwszym kierunkiem jest próba stworzenia demokracji 
deliberatywnej, w której deliberacja, a więc dialog, a nie re
prezentacja polityczna, odgrywałaby pierwszorzędną rolę. 
Podejmowanie decyzji politycznych w parlamencie traktuje 
się w tym modelu jako zwieńczenie procesu kształtowania się 
woli politycznej na poziomie społecznym. Kluczowe w tym za
kresie jest pojęcie sfery publicznej, która pośredniczy między 
jednostkami a państwem. Dzięki prowadzonemu w tej sferze 
dialogowi zbiór prywatnych opinii i poglądów prezentowa
nych przez jednostki przekształca się w poglądy polityczne 
zbiorowości. Bez pośrednictwa sfery publicznej w podejmo
waniu decyzji politycznych jednostki byłyby przeciwstawione 
organom państwa. W sferze publicznej, z jednej strony, panuje 
pluralizm, z drugiej natomiast, przy jej prawidłowym funk
cjonowaniu, zawsze możliwy jest obywatelski konsens. Należy 
podkreślić, że w ujęciu tym chodzi przede wszystkim o dialog 
wolnych jednostek będących niezależnymi obywatelami, a nie 
dialog między ich organizacjami. Mówi się więc raczej o dia
logu obywatelskim niż społecznym w wyróżnionym powyżej 
znaczeniu. Dominacja organizacji nad obywatelami jest bo
wiem tu postrzegana jako cecha współczesnej sfery publicznej 
i jednocześnie jako podstawowe dla niej zagrożenie6.

Drugim kierunkiem jest zmiana paradygmatu ad
ministracji publicznej w kierunku takiego pojmowania 
zarządzania publicznego, które jest odejściem od jej hie
rarchicznie zorientowanego modelu7. Twierdzi się, że admi
nistracja publiczna, czy szerzej władza wykonawcza, powinna 
poszukiwać legitymizacji demokratycznej dla swoich działań 
nie tylko poprzez parlamentarną akceptację swoich działań. 
Dlatego też jej organy powinny szeroko włączać obywateli 
i ich organizacje w procesy decyzyjne, także poprzez stymulo
wanie dialogu społecznego i uwzględnianie jego efektów. Jest 
to szczególnie istotne na etapie przygotowywania projektów 
aktów prawnych, zarówno takich, które mają charakter aktów 
wykonawczych, jak i tych, które staną się następnie przedmio
tem inicjatywy ustawodawczej. Zwraca się co prawda uwagę, 
że w ujęciach tego typu można wyraźnie oddzielić podejście 
menadżerskie, zgodnie z którym dialog jest traktowany in
strumentalnie, jako sposób zapewniający większą akceptację 
dla działań administracji, a w konsekwencji zwiększający jej 
sprawność, od podejścia krytycznego, które traktuje dialog 
jako samoistną formę demokratyzacji administracji pub
licznej w duchu koncepcji demokracji deliberatywnej8. Nie 
rozstrzygając, które podejście jest słuszne, należy zauważyć,

że według obydwu władza wykonawcza koncentruje się „na 
stwarzaniu warunków i organizowaniu dyskursów czy uła
twianiu sposobów pozyskiwania potrzebnych informacji”9.

Na tym tle nie może dziwić, że dialog społeczny rozwija 
się dziś dynamicznie przede wszystkim na poziomie Unii 
Europejskiej, a więc organizacji politycznej, w której deficyt 
demokracji jest ogromy, co przejawia się zarówno w słabości 
ogólnoeuropejskiej sfery publicznej, jak i dominacji mecha
nizmów biurokratycznych w podejmowaniu decyzji. Wzmac
nianie dialogu społecznego z udziałem organów unijnych jest 
sposobem na ich demokratyzację. Z tego względu działania 
Unii są przykładem rozszerzania dialogu społecznego poza 
sferę stosunków pracy czy poza sferę gospodarczą w ogóle.

Wydaje się, że tworzenie prawa w sferze sądownictwa 
i zawodów prawniczych jest w Polsce typowym zagadnie
niem legislacyjnym, w którym występuje deficyt demokra
cji i w związku z tym powinien stać się to obszar dialogu. 
Przygotowanie projektów aktów prawnych w tym zakresie 
odbywa się głównie według modelu, który można by określić 
jako ekspercko-biurokratyczny. Dominują w nim bowiem 
ciała eksperckie w rodzaju komisji kodyfikacyjnych w sferze 
prawa sądowego materialnego i procesowego oraz urzędni
cy ministerialni w sferze prawa ustrojowego. Zauważalna 
w ostatnich latach tendencja do ekonomizacji tego ostatniego, 
choć jest zjawiskiem pozytywnym, bo zwiększającym plura
lizm dyskursów teoretycznych dotyczących funkcjonowania 
sądownictwa i zawodów prawniczych, nie zmienia jednak 
charakteru samej debaty. Ponadto, w sferze publicznej brakuje 
zainteresowania tymi zagadnieniami, a pojawiają się w niej 
przede wszystkim kwestie sprawności sądów i polityki karnej. 
Realny dialog obywatelski w zasadzie nie istnieje. Pewnym 
wyjątkiem są tu organizacje pozarządowe, należy jednak za
strzec, że w znacznej mierze mają one oblicze eksperckie, co 
oczywiście ma swoją wartość, ale nie pozawala o nich mówić 
jako o uczestnikach dialogu obywatelskiego. Choć w sposób 
zasadniczy nie zmieni tego dialog społeczny w wyróżnionym 
tu rozumieniu, to należy przyjąć konkluzję, że istnieje dla 
niego w omawianym obszarze szeroka przestrzeń.

Dialog społeczny a reprezentacja 
interesów

Inną ważną funkcją, którą pełni dialog społeczny, jest 
umożliwienie sprawnej i efektywnej reprezentacji intere
sów grupowych. Oczywiste w demokratycznym państwie

6 Zob. np. /. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, 
Warszawa 2007, rozdz. V. Por. T. Maślanka, Racjonalność i komunikacja. 
Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jurgena Habermasa, Warszawa 
2011, s. 26-27.

7 Polski Talk Show.,.,op. cit., s. 117 i n.
8 /. Gladys-Jakóbik, Grupy interesu w demokracji deliberatywnej [w:] Gru

py interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, pod red. 
K. Jasieckiego, Warszawa 2011, s. 95.

9 Ibidem, s. 88.
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jest, że decyzje polityczne, w tym rozstrzygnięcia legislacyj
ne wpływają na interesy różnych grup społecznych. Wpływ 
ten bywa zarówno pozytywny, jak i negatywny, dlatego też 
prawodawstwo rodzi zadowolenie jednych i niezadowolenie 
innych grup. Należy jednak podkreślić, że ocen tego typu nie 
determinują wyłącznie interesy i ich konstelacje, ale także sze
reg innych czynników, w tym m.in. stopień demokratycznej 
legitymizacji podejmowanej decyzji czy po prostu procedu
ralny sposób jej podjęcia. Ma to dwie konsekwencje. Z jednej 
strony, różne grupy interesów poszukują możliwości wpły
wania na proces decyzyjny w sposób dla siebie najbardziej 
korzystny. Może to dotyczyć zarówno parlamentarnego eta
pu prac, jak i etapu projektowania rozwiązań legislacyjnych. 
Z drugiej natomiast, odpowiednie ukształtowanie procedur 
legislacyjnych, także na etapie tworzenia projektów, pozwala 
na skanalizowanie owego wpływu i wykorzystanie dla lepszej 
jakości rozstrzygnięcia.

Należy zaznaczyć, że gdy mowa o interesach grupowych, 
w grę wchodzi ich ogromna różnorodność i w żaden sposób 
nie należy sprowadzać ich wyłącznie do interesów ekono
micznych. Oczywiście będą one odgrywać podstawową rolę 
w wąsko rozumianym dialogu społecznych w sferze gospo
darczej. Jednak przykładowo w dialogu społecznym na pozio
mie Unii Europejskiej coraz większą rolę odgrywają interesy 
regionalne. Gdy więc mowa o interesach grupowych w są
downictwie i zawodach prawniczych, to z reguły będą się one 
pokrywać z interesem poszczególnych grup zawodowych, ale 
nie zawsze. Same zawody prawnicze są bowiem wewnętrz
nie podzielone w zależności od statusu ich przedstawicieli, 
form wykonywania zawodu itp. Nie zawsze interesy te będą 
pokrywać się również z interesami ekonomicznymi, choć 
oczywiście nie ma sensu zaprzeczać, że poszczególne grupy 
zawodowe prawników mają określone interesy tego typu.

Reprezentacja interesów grupowych może mieć miejsce 
w procesie legislacyjnym w różnych formach, począwszy od 
luźnego rzecznictwa interesów, przez lobbing, konsultacje 
społeczne, partycypację społeczną, aż po zorganizowany 
dialog społeczny. Wskazuje się, że w Polsce, co do zasady, 
raczej nie działają one poprawnie. Słabość rzecznictwa inte
resów to tworzenie relacji klientelistycznych wobec słabości 
partii politycznych oraz konfrontacyjne postawy partnerów 
społecznych10 11. Lobbing cechuje wciąż negatywne do niego 
podejście i możliwość o wiele skuteczniejszego uzyskiwania 
wpływu nieformalnymi metodami". Gdy chodzi o różne 
formy konsultacji społecznych i partycypacji społecznej, to 
można mówić o tzw. partycypacji antagonistycznej, która 
zamiast do konsensu prowadzi do wytworzenia lub pogłę
bienia antagonizmów. „Ma to miejsce zazwyczaj przy sto
sowaniu tradycyjnych metod konsultacji społecznych, które 
częstokroć nastawiają obywateli przeciwko sobie, ponieważ 
w ich ramach zostają oni niejako zmuszeni do stosowania 
języka konfrontacyjnego (.. ,)”12. Wszystko przez brak moż

liwości deliberacji13. Na tym tle dialog społeczny w wąskim 
rozumieniu, odbywający się w ramach Komisji Trójstronnej 
oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego, choć ma 
swoje lepsze i gorsze okresy, jawi się jako w miarę sprawnie 
funkcjonujący mechanizm reprezentacji interesów14.

Różnorodność form reprezentacji interesów tradycyjnie 
ujmuje się w dwa modele. Pierwszy to model pluralistycz
ny, typowy dla państw anglosaskich, w którym zakłada się 
spontaniczne organizowanie grup interesu oraz konkurencję 
między nimi. Klasycznym jego mechanizmem jest lobbing. 
Drugi to model korporacyjny, występujący przede wszystkim 
na kontynencie europejskim, w którym zakłada się stabil
ność organizacji grup interesu oraz ich hierarchię, a także 
stałe forum uzgadniania interesów. Oczywiście modelowi 
temu odpowiada zorganizowany dialog społeczny15. Model 
korporacyjny był rozwijany przede wszystkim przed II woj
ną światową, a jego geneza łączy się z prezentowaną w ka
tolickiej nauce społecznej koncepcją łagodzenia konfliktów 
społecznych. W konsekwencji rozwinął się ruch określany 
jako korporacjonizm, który funkcjonował w wersji społecznej 
i państwowej. O ile pierwszy był charakterystyczny -  co cieka
we -  np. dla Wielkiej Brytanii, gdzie ostatecznie zlikwidowały 
go neoliberalne reformy początku lat 80., to drugi był typowy 
dla państw faszystowskich. Po II wojnie światowej rozwijał się 
przede wszystkim tzw. neokorporacjonizm, który cechuje 
się wzrostem roli rządu i pracodawców kosztem związków 
zawodowych oraz dużą rolą stymulacyjną kryzysów gospo
darczych. Innymi słowy, dialog społeczny i porozumienie 
partnerów jest szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych16.

Charakterystyczne dla neokorporacjonizmu jest pojmo
wanie demokracji w kategoriach partycypacji funkcjonalnej. 
Odrzuca się więc starsze korporacjonistyczne koncepcje po
legające na przeciwstawianiu sobie reprezentacji terytorialnej 
i demokracji funkcjonalnej, które sugerowały m.in. zorga
nizowanie parlamentu na zasadzie podziału analogicznego 
do podziału na grupy zawodowe i wyłanianie jego składu 
poprzez takie grupy. Podnosi się także, że należałoby uni
kać posługiwania się pojęciem grup interesu, ponieważ daje 
ono przewagę obronie interesów grupy, z którymi jest ona 
zresztą często utożsamiana, a pomija aspekt dełiberatywny. 
Dlatego należy mówić po prostu o grupach społecznych czy 
zawodowych oraz o partycypacji funkcjonalnej i podkreślać

10 K. Jasiecki, Legitymizacja lobbingu [w:] Grupy interesu i lobbing..., 
pod red. K. Jasieckiego, op. cit., s. 43 i n.

11 W. Słaśkiewicz, Wykluczenie prawne w procesie tworzenia prawa 
[w:] Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, pod red. A. Turskiej, War
szawa 2010, s. 83 i n.

12 P. W. Juchacz, Wysłuchanie publiczne, czyli o niebezpieczeństwach 
partycypacji antagonistycznej [w:] Etyka życia publicznego, pod red. 
KM. Cern, P. W. Juchacza i E. Nowak, Poznań 2009, s. 59.

13 Ibidem, s. 65 i n.
14 J. Gardawski, Partnerstwo społeczne oraz dialog w Europie i w Polsce 

[w:] Grupy interesu i lobbing.... pod red. K. Jasieckiego, op. cit., s. 129 i n.
15 K. Jasiecki, Legitymizacja... [w:] op. cit., s. 35-37.
Ić /. Gardawski, Partnerstwo... [w:] op. cit., s. 108-121.
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przez to konieczność uwzględniania nie tylko aspektu deli- 
beratywnego, ale także udziału tych grup w podejmowaniu 
różnego rodzaju decyzji, na różnych poziomach, a nie tylko 
w ramach parlamentu17.

Współcześnie coraz częściej mówi się o zastępowaniu 
modelu korporacyjnego czy neokorporacyjnego przez model 
sieciowy. Na ile jest on pewną odmianą tego pierwszego, 
a na ile czymś zupełnie nowym, należy w tym momencie 
pozostawić bez odpowiedzi. Bardzo istotne dla niniejszych 
rozważań jest natomiast to, że zakłada on tworzenie organi
zacji podmiotów, które mają równorzędny charakter i jed
nocześnie dochodzi między nimi do stałej deliberacji za
gadnień stanowiących ich przedmiot zainteresowania. Jest 
to możliwe dzięki ciągłej wymianie informacji oraz bardzo 
istotnej zasadzie responsywności, która polega na obowiązku 
reagowania i dostosowywania się do wszelkich nowych infor
macji. W praktyce, w przypadku dialogu dotyczącego sądow
nictwa i zawodów prawniczych oznaczałoby to dwie rzeczy. 
Po pierwsze, w tym obszarze model ten byłby przydatny ze 
względu na równorzędność podmiotów. Nie ma w nim bo
wiem charakterystycznego dla korporacjonizmu podziału na 
dwie strony o przeciwstawnych interesach, np. pracowników 
i pracodawców. Wydaje się, że trudno byłoby dokonać takie
go podziału wśród organizacji zawodowych prawników. Po 
drugie, wymiana informacji oraz konieczność ustosunkowy
wania się do problemów poruszanych przez innych członków 
sieci przyczyniłyby się do deliberacji poszczególnych prob
lemów przez wszystkie organizacje, a nie tylko, jak to często 
ma miejsce dziś, wyłącznie przez najbardziej zainteresowane.

Model korporacyjny oraz model sieciowy zakładają ist
nienie zorganizowanych partnerów społecznych. W sferze 
sądownictwa i zawodów prawniczych tego typu podmio
ty niewątpliwie istnieją i jest to jeden z najważniejszych 
argumentów za stworzeniem zorganizowanego dialogu 
społecznego. Stopień instytucjonalnej dojrzałości tych pod
miotów oraz ich możliwości stałego uczestniczenia w tym dia
logu wydają się zapewnione. Warunkiem ich uczestniczenia 
w dialogu musi być jednak uprawnienie do reprezentowania 
danej grupy społecznej -  swoich członków. W przypadku 
zawodów prawniczych należy oczywiście pamiętać, że nie 
tworzą one jednolitej pod względem form prawnych grupy. 
Przede wszystkim są to samorządy zawodowe, do których 
przynależność ma miejsce z mocy prawa, a które, zgodnie 
z art. 17 Konstytucji RP, są powołane nie tylko do reprezen
towania danej grupy zawodowej, ale również do sprawowania 
pieczy nad wykonywaniem danego zawodu. Tak rozumiane 
samorządy zawodowe ustawodawca stworzył dla adwokatów, 
radców prawnych, notariuszy i komorników sądowych.

Drugą grupą są dobrowolne zrzeszenia w formie stowa
rzyszeń lub związków zawodowych, które często funkcjonują 
w ramach grup zrzeszonych już w samorządach zawodowych, 
ale także poza nimi. Przykładowo wskazać można Stowarzy
szenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów

„Themis”, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Pol
sce, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Pro
kuratury RP, Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej 
Polskiej, Polski Związek Pracodawców Prawniczych, Polskie 
Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych, Ogólnopolskie Sto
warzyszenie Asystentów Sędziów, Związek Zawodowy Pra
cowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Sądownictwa, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.

Trzecią grupę stanowią organy, których pozycja ma cha
rakter szczególny. Należą do nich przede wszystkim Krajowa 
Rada Sądownictwa i Krajowa Rada Prokuratorów. Ze względu 
na ich pozycję ustrojową oraz zakres kompetencji trudno 
bowiem uznać, że ich zadaniem jest reprezentacja grup za
wodowych sędziów i prokuratorów. W szczególności art. 186 
ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że KRS stoi na straży nieza
leżności sądów i niezawisłości sędziów. Analogicznie art. 24 
pkt 1 ustawy z 20.6.1985 r. o prokuraturze18 jako pierwsze, 
a więc i podstawowe zadanie KRP, wskazuje stanie na straży 
niezależności prokuratorów. Nie są to również w żaden spo
sób organy samorządu zawodowego, którego w pełnym rozu
mieniu tego pojęcia zawody te są pozbawione (trudno uznać 
za taki wskazywane przez ustawę zgromadzenia sądów19). 
W połączeniu z zawartym w art. 178 ust. 3 Konstytucji RP 
zakazem przynależności sędziów do związków zawodowych 
rodzi to zdecydowaną lukę w zakresie reprezentacji tej grupy 
zawodowej. Nie wydaje się, aby stan taki był zamierzony przez 
ustawodawcę konstytucyjnego, który jednak koncentrując się 
na niezależności sądów oraz niezawisłości i bezstronności, 
w tym również apolityczności sędziów, nie stworzył instytucji 
pełniących tę funkcję.

W konsekwencji należy uznać, że korzystanie przez sę
dziów i prokuratorów z prawa do zrzeszania się -  tych pierw
szych w stowarzyszeniach, a drugich w stowarzyszeniach 
i związkach zawodowych -  w celu reprezentowania interesu 
grupowego jest jak najbardziej uzasadnione. Organy takie 
jak KRS i KRP nie mają do tego kompetencji w tak szerokim 
zakresie. Jest on bowiem ograniczony do ich podstawowego 
zadania, tj. stania na straży niezależności lub niezawisłości 
tych zawodów. Jednak w tych ramach takie reprezentowa
nie wydaje się uzasadnione, co oznacza, że mogą one repre
zentować interes grup zawodowych, o ile jest on tożsamy 
z niezależnością lub niezawisłością zawodu. Należy dodać, 
że zapewne będzie to regułą. Z tego względu uczestnictwo 
tych organów w dialogu społecznym sądownictwa i zawodów 
prawniczych jest uzasadnione.

17 S. Smismans, Law, Legitimacy, and European Governance. Functional 
Participation in Social Regulation, Oxford 2004, s. 42-52.

18 T. jedn.: Dz.U. z2011 r. Nr 270, poz. 1599 zezm.
19 Artykuł 3 ustawy z 27.7.2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszech

nych, t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.
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Dialog społeczny a tworzenie prawa

Najbardziej widoczną w praktyce funkcją dialogu spo
łecznego jest jego wpływ na tworzenie prawa. Uważa się 
go za najbardziej skuteczny wówczas, gdy jego efektem jest 
wprowadzenie do systemu prawnego norm wypracowanych 
w jego toku. W nauce prawa mówi się w takim przypadku 
z reguły o prawotwórstwie konsensualnym czy umowach 
prawotwórczych, choć w praktyce używa się różnej termi
nologii. Przykładowo w odniesieniu do dialogu społecznego 
w sferze gospodarczej mówi się o „zawieraniu układów zbio
rowych pracy oraz innych porozumień” (art. 59 ust. 2 Kon
stytucji RP). Niezależnie od nazwy, istotą prawotwórstwa 
konsensualnego jest to, że w drodze zgodnych oświadczeń 
woli równorzędnych sobie podmiotów uprawnionych przez 
normy kompetencyjne, dochodzi do stworzenia nowych 
norm prawnych, których podmioty te są adresatami20. Jest 
to więc forma niewładczego tworzenia prawa i tym przede 
wszystkim różni się od jego stanowienia.

Należy przy tym zaznaczyć, że sytuacją idealną jest wystę
powanie skutku prawotwórczego takich umów z mocy samego 
prawa, bez konieczności podejmowania dalszych czynności 
przez inne organy (wyłączywszy obowiązek ich publikacji). 
Taka sytuacja ma miejsce właśnie w odniesieniu do układów 
zbiorowych pracy i innych porozumień zawieranych w ra
mach Komisji Trójstronnej. Jednak już w przypadku drugie
go przykładu prawotwórstwa konsensulanego występującego 
w naszym systemie prawnym, tj. umów zawieranych między 
Radą Ministrów a przedstawicielami kościołów i związków 
wyznaniowych innych niż Kościół katolicki, art. 25 ust. 4 
Konstytucji RP wymaga uchwalenia ustawy na ich podstawie. 
Skutek prawotwórczy nie występuje tu więc z mocy prawa, lecz 
konieczne jest dodatkowe działanie władz publicznych. Poza 
tymi przypadkami raczej nie można w Polsce mówić o umo
wach prawotwórczych, co zdaje się potwierdzać odrzucenie na 
etapie prac nad Konstytucją RP ogólnego uprawnienia do za
wierania tzw. umów społecznych przez organizacje społeczeń
stwa obywatelskiego21. Oznacza to, że wszelkie porozumienia 
partnerów społecznych inne niż powyższe ani nie będą miały 
skutku prawotwórczego z mocy prawa, ani nie będą nawet 
rodzić obowiązku podjęcia odpowiednich czynności w tym 
zakresie przez jakiekolwiek organy władzy publicznej.

Istotne jest, że prawotwórstwo konsensualne jest najdalej 
posuniętym skutkiem dialogu społecznego. Ma on jednak 
oczywiście sens również wówczas, gdy do tworzenia prawa na 
podstawie jego efektów nie dochodzi. Szeregując można po
wiedzieć, że dialog społeczny ma sens chociażby ze względu na 
wymianę informacji i prezentację stanowisk stron, co stanowi 
„podstawowy i nieodzowny składnik tego procesu”22. W dalszej 
perspektywie pojawiają się negocjacje, wskutek których może 
dojść do konsensu. Następnie dopiero jego realizacja może 
przybrać formy prawne. Ostatecznie efektem dialogu społecz
nego może być również doprowadzenie do „zwiększenia za

angażowania rozmaitych podmiotów społecznych w osiąganie 
uzgodnionych celów”23. Potwierdza to występująca od lat 80. 
tendencja w dialogu społecznym w sferze gospodarczej, gdzie 
ma miejsce zwrot w kierunku jego decentralizacji z poziomu 
krajowego i branżowego na poziom przedsiębiorstw. Dzięki 
temu mogą one bardziej elastycznie reagować na zmiany oto
czenia i osiągać wyższy poziom konkurencyjności, jednocześ
nie jednak coraz dalej owemu dialogowi do prawotwórstwa 
konsensualnego. Mówi się w związku z tym o przechodzeniu 
od partnerstwa socjalnego do partnerstwa w zarządzaniu24. 
Zasoby, które w takim modelu partnerstwa podlegają wy
mianie, to informacja, z jednej strony, i legitymizacja z dru
giej strony, bez wpływania na tworzenie norm prawnych25.

W odniesieniu do ewentualnego dialogu społecznego 
w sądownictwie i zawodach prawniczych oczywiście nie 
można by mówić o skutkach prawotwórczych. Jednak nie 
oznacza to, że wypracowane rozwiązania w formie porozu
mień lub nawet gotowych projektów aktów prawnych nie 
mogłyby być wykorzystywane przez podmioty posiadające 
odpowiednie kompetencje w tym zakresie. W szczególno
ści rozsądne wydaje się oczekiwanie, że efekty te zostaną 
wykorzystanie przez Ministra Sprawiedliwości. Dlatego też 
jego udział w dialogu społecznym dotyczącym sądownictwa 
i zawodów prawniczych wydaje się jak najbardziej uzasad
niony. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest on warunkiem 
koniecznym. Dialog społeczny bez udziału strony rządowej 
określa się jako dialog autonomiczny i może on pełnić wszyst
kie pozostałe, niezmiernie ważne funkcje, a nie wyklucza to 
przecież także skutków w sferze prawotwórstwa, choć oczy
wiście zmniejsza prawdopodobieństwo ich realizacji.

Istotnym problemem jest tu jednak istnienie woli politycz
nej do udziału w takim dialogu ze strony Ministra Sprawied
liwości, którego rola w procesie legislacyjnym w omawianym 
obszarze jest w praktyce bardzo doniosła. Co do istnienia 
takiej woli można obecnie wyrazić sceptycyzm, przy czym 
nie tyle odnosi się do konkretnej osoby Ministra, co raczej 
wieloletniej praktyki całej instytucji. Problem ten nie dotyczy 
jednak wyłącznie sądownictwa i zawodów prawniczych, lecz 
występuje w szerzej rozumianej polskiej kulturze politycznej 
i prawnej. Wydaje się, że jeszcze „Z doświadczenia wczesnych 
lat dziewięćdziesiątych wywodzi się przekonanie, że skutecz
na polityka reform powinna ignorować społeczny stosunek 
do nich w imię ich racjonalności i możliwości szybkiego zre
alizowania”26. Instytucjonalizacja dialogu społecznego w sfe

20 Zob. np. T. Chauvin, Umowy prawotwórcze jako umowy prawa pub
licznego, KPP Nr 2/2003, s. 11-12.

21 Ibidem, s. 29 i n.
22 B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny po polsku -  fikcja czy szansa, 

Warszawa 2001, s. 14.
23 Ibidem, s. 16.
24 Ibidem, s. 20-22.
25 U. Kurczewska, Socjologia spotyka lobbing w Unii Europejskiej: o uży

teczności teorii socjologicznych słów kilka [w:] Grupy interesu i lobbing..., 
pod red. K. Jasieckiego, op. cit., s. 77.

26 B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog..., op. cit., s. 32.



30 PRAWO USTROJOWE IUSTITIA 1/2014

rze sądownictwa i zawodów prawniczych, nawet bez udziału 
Ministra Sprawiedliwości, może jednak stymulować takie 
zmiany. Może także stanowić gotowe rozwiązanie w sytuacji, 
gdy takie zmiany zaczną następować. Jak uczy doświadcze
nie, w dialogu społecznym w sferze gospodarczej mogą one 
nastąpić czasem bardzo szybko i być efektem np. pojawienia 
się zjawisk kryzysowych czy stosunku konkretnego ministra 
do jego zaplecza politycznego. Poszukiwanie informacji i legi
tymizacji może doprowadzić do szybkiego wzrostu znaczenia 
dialogu społecznego.

Idea konfederacji samorządów 
i stowarzyszeń prawniczych

W praktyce różnego rodzaju cechy szczególne podmiotów 
występujących w sferze sądownictwa i zawodów prawniczych, 
w tym zrzeszeń zawodowych, uniemożliwiają proste prze
niesienie do dialogu społecznego w tym zakresie rozwiązań 
znanych np. z Komisji Trójstronnej. Dlatego też w środowi
sku prawniczym została wypracowana oryginalna koncepcja 
organizacji tego dialogu, do której można się w tym miejscu 
odwołać. Jest nią idea konfederacji samorządów i stowarzy
szeń prawniczych. Najogólniej polega ona na zrzeszeniu tych 
organizacji w jeden większy podmiot na zasadzie całkowitego 
poszanowania autonomii każdej z nich oraz ich równorzęd- 
ności. Jej celem jest wspólne zabieranie głosu w sprawach 
dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych, dzięki 
czemu będzie on o wiele lepiej słyszalny. Będzie on bowiem, co 
do zasady, jednolitym głosem całego środowiska prawniczego. 
Tego typu zmiana w debacie publicznej oraz w politycznych 
procesach decyzyjnych podejmowanych na poziomie parla
mentarnym czy przez Ministra Sprawiedliwości byłaby zmia
ną nie tylko ilościową, polegającą na wzmocnieniu głosu po
szczególnych organizacji, ale wyraźną zmianą jakościową.

Należy zaznaczyć, że idea konfederacji samorządów i sto
warzyszeń prawniczych nie jest nowa. Już przed II wojną świa
tową funkcjonowało podobne ciało, które jednak, z tego co mi 
wiadomo, nie miało sformalizowanego charakteru. Ostatnią 
próba ożywienia tej idei było utworzenie w 2003 r. Porozu
mienia Samorządów Zawodów Prawniczych i Organizacji 
Prawniczych. Jak wskazuje się w dokumencie Porozumienia: 
„W trosce o jednoczenie działań na rzecz reformy polskiego 
wymiaru sprawiedliwości i naprawy systemu obowiązują
cego prawa oraz podnoszenia standardów profesjonalnych 
i moralnych zawodów prawniczych, Fundacja »Ius et Lex« 
zainicjowała zawarcie (...) Porozumienia Samorządów Za
wodów Prawniczych i Organizacji Prawniczych. Uroczyste 
podpisanie Porozumienia nastąpiło 13 października 2003 r. 
(...) Prace Porozumienia koncentrują się obecnie na przygo
towywaniu programu reformy polskiego wymiaru sprawied
liwości. Rozwiązania, mające składać się na przedmiotowy 
program, omawiane są na organizowanych regularnie spot

kaniach roboczych przedstawicieli organizacji członkowskich 
Porozumienia. Zlecane są także specjalistyczne opracowa
nia wielu kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru 
sprawiedliwości. W niedługim czasie zostanie przygotowa
na ostateczna wersja projektu reformy systemu legislacji. 
(...) Działalność Porozumienia obejmuje również aktywne 
uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych dot. za
wodów prawniczych i funkcjonowania wymiaru sprawiedli
wości (kierowanie wystąpień i opinii do organów rządowych, 
udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych). (...) Na 
forum Porozumienia prowadzona jest także -  z udziałem 
przedstawicieli środowisk prawniczych -  dyskusja nt. mo
delu i funkcjonowania zawodów prawniczych w Polsce”27.

Niestety obecnie Porozumienie nie działa aktywnie. Wy
daje się, że jest kilka tego przyczyn poza, przedwczesną nie
stety, śmiercią jego inicjatora /. Kochanowskiego. Dwie z nich 
są najważniejsze. Po pierwsze, gdy chodzi o cel działania tego 
typu konfederacji, był on zbyt ambitnie określony. Zakładano 
bowiem, że jest nim osiągnięcie konsensu środowiska praw
niczego wokół poszczególnych problemów i wypracowanie 
całościowej wizji reform. Nie jest to oczywiście cel niereal
ny, jednak wydaje się, że zbyt łatwo przyjmuje się, iż jest on 
w zasięgu ręki, a różnice między poszczególnymi partnerami 
społecznymi w sądownictwie i zawodach prawniczych mają 
w gruncie rzeczy techniczny charakter. Tymczasem w praktyce 
okazuje się, że różnice poglądów i interesów są zbyt poważne 
i na to nie pozwalają. Dochodzenie do środowiskowego kon
sensu jest żmudnym procesem, który musi być poprzedzony 
m.in. szeroką wymianą informacji. Jeśli więc konsens nie ma 
ograniczać się do ogólnych zasad, jak np. postulowanie, aby 
wymiar sprawiedliwości był sprawny, to dochodzenie do niego 
musi trwać latami, być poprzedzone opracowaniami ekspercki
mi, wzajemnym poznaniem stanowisk, konferencjami itp.

Po drugie, co wiąże się z poprzednim, zbyt dużą wagę przy
wiązuje się do wypracowywania owego konsensu w toku po
siedzeń o, jak można by powiedzieć, plenarnym charakterze. 
W konsekwencji obrady obejmujące wszystkich partnerów 
są podstawową formą działania organizacji tego typu. Tym
czasem możliwy jest cały szereg innych form działania, które 
pozwalałyby prowadzić bardziej bieżące prace, dochodzić 
do częściowych porozumień i odpowiednio przygotowywać 
spotkania o większym charakterze. W szczególności zgodne 
z obecnym standardem wydaje się korzystanie w tym zakresie

27 Zob. http://www.iusetlex.pl/?id=173 (sprawdzono: 2.1.2014 r.). War
to również zaznaczyć, że Porozumienie opierało się na szerokiej formule 
członkostwa, dopuszczając członków wspierających. Jak bowiem mówi 
dokument „W skład Porozumienia wchodzą następujące organizacje: Na
czelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada 
Notarialna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Kuratorów -  człon
kowie; Fundacja „Ius et Lex”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, 
Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Pra
wa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wardyński i Wspólnicy 
sp. k. (firma prawnicza), Janicka-Sosna, Namiotkiewicz i wspólnicy, Clifford 
Chance sp. k. (firma prawnicza), Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis 
sp. z o.o. -  członkowie wspierający”.

http://www.iusetlex.pl/?id=173
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z narzędzi internetowych28. Nie chodzi jednak o funkcjono
wanie luźnego forum dyskusyjnego, lecz ustrukturyzowanego 
tematycznie forum publikowania stanowisk poszczególnych 
organizacji zawodowych oraz wypracowanych przez nich 
wspólnych stanowisk. Ich standaryzacja dodatkowo mogłaby 
wpłynąć na przejrzystość toczącego się dialogu. Oczywiście 
jest to jedynie wskazanie na jedną z możliwych form jego 
prowadzenia, obok której nadal możliwe są przedsięwzięcia 
typu „okrągły stół”, choć, w mojej ocenie, stały dialog poprzez 
internet powinien być tu podstawą formą.

Innymi słowy, wydaje się, że instytucjonalizacja dialogu 
społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych jest 
sensownym przedsięwzięciem i powinno się w tym zakresie 
nawiązywać do znanej już idei konfederacji samorządów i sto
warzyszeń prawniczych. Z tego względu ewentualną inicjaty
wę w tym zakresie można by określić jako „III Konfederację 
samorządów i stowarzyszeń prawniczych”, aby podkreślić 
nawiązanie do poprzednich inicjatyw. Jednocześnie dzięki 
temu uwydatnionoby, że porozumienie traktowane jest jako 
cel, do którego dialog między organizacjami zawodowymi 
może doprowadzić, a nie jako punkt wyjścia, który wymaga 
jedynie technicznego dopracowania. Jednocześnie, zgodnie 
z tym co powiedziano powyżej o roli Ministra Sprawiedliwo
ści, wydaje się, że dialog taki powinien być autonomiczny 
w tym sensie, że nie musi z konieczności obejmować strony 
rządowej, co oczywiście nie oznacza, że nie może zostać ona 
zaproszona do uczestnictwa lub opierać swoje decyzje poli
tyczne o efekty prowadzonego dialogu.

Konfederacja powinna mieć charakter sieci samorządów 
i stowarzyszeń zawodowych i, co do zasady, polegać na tym, że 
w sposób publiczny, także za pośrednictwem internetu, każdy 
jego uczestnik w sposób oficjalny ustosunkowywałby się do 
postulatów bądź opinii pozostałych. Zasadne wydaje się sko
rzystanie w tym zakresie z doświadczeń dialogu społecznego 
w sferze gospodarczej, gdzie ustawa29 wskazuje kilka zasad 
jego prowadzenia w ramach Komisji Trójstronnej, m.in. każ
dej ze stron przysługuje prawo wniesienia pod obrady spra
wy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, jeżeli 
uzna, że jej rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju 
społecznego. Każda ze stron, również wspólnie z inną stroną,

może zająć stanowisko w każdej sprawie dotyczącej polityki 
społecznej lub gospodarczej. Każda ze stron może wezwać 
inną stronę do zajęcia stanowiska w sprawie, którą uzna za 
mającą duże znaczenie społeczne lub gospodarcze. Oczywiście 
wszystkie strony mogą wspólnie zawierać porozumienia. Na
leży założyć, że formułowanie stanowisk byłoby dobrowolne, 
ale oczywiście stanem idealnym byłoby, gdyby uczestnicy zo
bowiązali się do ich formułowania, w szczególności wezwania 
do jego zajęcia przez innego uczestnika. Dzięki temu dialog 
miałby całościowy charakter i dawałaby pełny obraz poglądów 
zawodów prawniczych na debatowaną problematykę.

Podsumowanie

Instytucjonalizacja dialogu społecznego w sądownictwie 
i zawodach prawniczych wydaje się być uzasadniona m.in. 
przez to, że mogłaby wysiłki na rzecz poprawy wymiaru spra
wiedliwości podejmowane przez różne podmioty uczynić 
bardziej funkcjonalnymi. Mogłaby ona bowiem doprowa
dzić do zmiany jakościowej w zakresie demokratyzacji de
baty dotyczącej sądownictwa i zawodów prawniczych oraz 
poprawy reprezentacji interesów i usprawnienia przepływu 
informacji, a także -  poprzez ułatwienie osiągania porozu
mień -  skutkować dośrodowiskowym konsensem mającym 
znaczący wpływ na legislację w tym obszarze. Jednocześnie 
sama idea nie jest czymś zupełnie nowym. Raczej stanowi ona 
zebranie doświadczeń z innych dziedzin, przede wszystkim 
ze sfery gospodarczej oraz z wcześniejszych prób zrzeszania 
samorządów i stowarzyszeń prawniczych. Doświadczenia te 
mogą być wykorzystane w organizowaniu dialogu społecz
nego wokół istniejących już wielu cennych inicjatyw, forów 
współpracy i dyskusji. Wydaje się jednak, że tak rozumiana 
instytucjonalizacja byłaby dobrowolnym przekształceniem 
rozproszonych wysiłków w trwałe partnerstwo społeczne, 
co stanowiłoby istotną zmianę. ■

28 M. Molęda-Zdziech, Od lobbingu klasycznego ku cyberlobbingowi 
[w:] Grupy interesu i lobbing..., pod red. K. Jasieckiego, op. cit., s. 170 i n.

29 Artykuł 2 i 2a ustawy z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społeczne
go, Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 ze zm.

SUMMARY

Institutionalization of social dialogue in the judicial system and legal professions

The article discusses applicability of the notion of social dialogue in the judicial system and legal professions. One of the rea
sons for this is that the weakness of a social debate in this respect makes their reforms fail. At the same time, the existence of 
many organized entities in the judicial system and legal professions, which may become social partners in the institutionalized 
social dialogue justifies the attempts to transplant thereto the experience from other areas. To this end, the author analyses 
primarily how the social dialogue contributes to the consolidation of the democratic processes in connection with the concept 
of deliberative democracy, in effective representation of group interests, especially with a view to non-corporative models and 
dialogue networks, as well as in the legislative processes.


