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W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora pana Bogdana Zdrojewskiego 

na 13 posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 2020 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Większość ustaw zmieniających ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

dotyczy reformy sądownictwa powszechnego tylko w sposób pośredni, a wynika z obowiązku 

dostosowania tego aktu prawnego do innych aktów normatywnych, w tym prawa 

wspólnotowego, lub jest wynikiem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Wprowadzone zmiany w zakresie powoływania i odwoływania prezesów sądów przez 

Ministra Sprawiedliwości nie wpłynęły na niezawisłość i niezależność polskich sądów od 

organów władzy wykonawczej. Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór nad 

wyłącznie administracyjną działalnością sądów powszechnych. W myśl art. 9b ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365, z późn. 

zm.) – dalej: u.s.p. czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w 

dziedzinę, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli. Nadzór administracyjny 

sprawowany przez Ministra Sprawiedliwości, podobnie jak nadzór prezesów sądów, nie 

dotyczy działalności orzeczniczej sądów. Minister Sprawiedliwości nie sprawuje nadzoru 

judykacyjnego, który należy do wyłącznej kompetycji Sądu Najwyższego. Zgodnie z art. 183 

ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 

poz. 483, z późn. zm.) Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów 

powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

Podsekretarz Stanu
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Nowelizacjami dokonanymi po 2016 r. wprowadzono zmiany zwiększające gwarancje 

niezawisłości sędziowskiej, polegające na:

- wprowadzeniu od 1 stycznia 2018 r. losowego przydziału spraw powiązanego 

z niezmiennością (co do zasady) raz wyznaczonego składu orzekającego;

- wprowadzenie odwołania do Krajowej Rady Sądownictwa od podziałów czynności 

sędziów i asesorów sądowych. 

Zmiany w zakresie przydziału spraw realizują prawo strony do rozpatrzenia sprawy 

przez wyznaczonego losowo sędziego, przy czym System Losowego Przydziału Spraw 

(SLPS) umożliwia uwzględnienie specjalizacji sędziów. Drugim założeniem tego systemu 

jest równomierne obciążenie sędziów. W tym celu sprawy zostały podzielone na 

poszczególne kategorie obejmujące sprawy o zbliżonej pracochłonności i losowanie 

sędziów odbywa się odrębnie w ramach każdej kategorii. 

Wprowadzenie możliwości odwołania do Krajowej Rady Sądownictwa od podziałów 

czynności ma na celu zapobieżenie nadużywaniu zmian w tych podziałach.

 Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1452) wprowadzono do 

ustawy ustrojowej przepis art. 22a § 4a zgodnie z którym, przeniesienie sędziego do 

innego wydziału wymaga zgody sędziego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym. 

uregulowano precyzyjnie sytuacje, w których nie jest wymagana zgoda sędziego na 

przeniesienie do innego wydziału.

Praktyczne odziaływanie reformy sądownictwa jest procesem złożonym, 

wieloetapowym,  rozciągniętym w czasie, co dotyczy również oczekiwanych rezultatów.

Nie jest jednak możliwe wyodrębnienie skutków poszczególnych działań. Tytułem 

przykładu można wskazać stale rosnącą liczbę przesłuchiwanych świadków oraz opinii 

biegłych. Niewątpliwie nie jest to skutkiem reform ustroju i organizacji sądów. Nie jest także 

skutkiem zmian w procedurach sądowych, gdyż zmiany te zmierzają w kierunku 

umożliwienia pomijania zbędnych dowodów.

Przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1469) wprowadzono do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) szereg rozwiązań, których 
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celem jest usprawnienie postępowania w sprawach cywilnych a w konsekwencji skrócenie 

czasu rozpoznania spraw przez sądy. Wprowadzone uregulowania, związane w szczególności 

z organizacją postępowania polegającą na przeciwdziałaniu podejmowaniu zbędnych  

czynności procesowych przez strony, koncentracją materiału dowodowego, dopuszczalnością 

wyrokowania na posiedzeniu niejawnym, przyspieszające rozpoznawanie środków 

odwoławczych oraz wprowadzeniem klauzuli generalnej „nadużycia prawa procesowego”, 

opierają się na założeniu, że postępowanie sądowe podlega planowaniu, którego podstawą 

jest znajomość stanowisk wszystkich stron, a rozprawa odbywa się w razie rzeczywistej 

potrzeby.

Reforma sądownictwa powszechnego objęła również nowelizację Kodeksu 

postępowania karnego. 

Zasadnicze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1694)  

dotyczą: braku obowiązku ogłaszania wyroków i postanowień na posiedzeniu lub rozprawie, 

na które nikt się nie stawił; sporządzania uzasadnienia wyroków na specjalnie 

przygotowanych formularzach; zniesienia obowiązku enumeratywnego wymieniania na 

rozprawach wszystkich protokołów i dokumentów będących dowodami w sprawie; eliminacji 

powtarzającego się zjawiska przedstawiania zwolnień lekarskich, wprowadzenia prekluzji 

dowodowej; zwolnienia organów ścigania w dochodzeniach i śledztwach z przesłuchiwania 

wszystkich pokrzywdzonych w sprawach dotyczących setek, a nawet tysięcy osób, czy też 

bezpośredniego przesłuchania świadków, których zeznania nie wniosą do sprawy nic 

istotnego; ograniczenia w powoływaniu na etapie apelacji nowych świadków lub dowodów w 

postaci dokumentów, przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądów odwoławczych mających 

prawo skazania oskarżonego, którego winy sąd pierwszej instancji nie uznał, ale warunkowo 

umorzył postępowanie.

Z kolei nowelizacja w prawie wykroczeń (ustawa z dnia 4 października 2018 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2077) wprowadziła zmiany zarówno w postępowaniu jak i w prawie materialnym m.in. przez 

zastąpienie systemu parametrycznego systemem kwotowym, poszerzenie katalogu sankcji 

karnych za wykroczenia o karę ograniczenia wolności, przemodelowanie postępowania 

mandatowego – w celu uelastycznienia oraz usprawnienia procesu orzekania.
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W celu usprawnienia i przyspieszenia procedowania przez sądy powszechne spraw 

z zakresu upadłości przyjęta została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa z 

dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1802). Ustawa ta zakłada wprowadzenie nowych zasad 

prowadzenia postępowań wobec osób fizycznych, które stały się niewypłacalne, przez m.in. 

znaczne uproszczenie dostępu do postępowania oddłużeniowego, rezygnację z wyznaczania 

sędziego-komisarza w typowych sprawach upadłości konsumenckiej, umożliwienie zawarcia 

układu z wierzycielami przez dłużnika niebędącego przedsiębiorcą bez konieczności 

ogłaszania upadłości, z minimalnym udziałem sądu oraz liczne regulacje usprawniające 

postępowanie po ogłoszeniu upadłości.

Wprowadzono również zmiany w obszarze funkcjonowania Krajowego Rejestru 

Sądowego, polegające na ograniczeniu kognicji sądów rejestrowych ustawą z dnia 26 stycznia 

2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 398). Wskazaną wyżej ustawą dokonano zmiany sposobu składania 

sprawozdań i innych dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. 

W miejsce dotychczasowego papierowego wniosku o ujawnienie wzmianek o złożonych 

dokumentach, składanego do sądu rejestrowego, wprowadzono elektroniczne zgłaszanie 

dokumentów przez samych przedsiębiorców poprzez portal ekrs.ms.gov.pl, bez udziału sądu. 

Dokonana zmiana odciążyła sądy rejestrowe od rozpoznawania tej kategorii wniosków 

o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, szczególnie licznie wpływających w końcu 

okresu sprawozdawczego, tj. w połowie lipca każdego roku. 

Należy jednak podkreślić, że wprowadzone uregulowania nie obejmują limitów 

czasowych rozpoznania spraw. Określenie realnego, konkretnego terminu rozpoznania 

sprawy jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych. Postępowanie sądowe jest  

zindywidualizowane, co w znaczący sposób ogranicza możliwość wyznaczenia sztywnych 

ram jego prowadzenia oraz czasu jego trwania. Trzeba też mieć na względzie, że czas 

rozpoznawania sprawy determinuje wiele czynników niezależnych od sądu, takich jak 

oczekiwanie na opinie biegłych sądowych, niestawiennictwo świadków, oczekiwanie na 

doręczenie przesyłek sądowych (także zagranicznych) czy też choroba strony lub sędziego, 

a przede wszystkim stan zaległości istniejący w chwili wpływu nowej sprawy.

Nie można pominąć również, poruszonej w oświadczeniu, kwestii obsadzania 

wolnych stanowisk.
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 Wejście w życie w dniu 14 lutego 2020 r. zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych 

uchwalonych ustawą z 20 grudnia 2020 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 190) powinno spowodować 

skrócenie procedury nominacyjnej. 

 Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem zobowiązanym do stania 

na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Obecny ustrój KRS określiła ustawa z 

dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 3) uchwalona w oparciu o projekt przedstawiony przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Sądownictwa nie podlega nadzorowi 

administracyjnemu Ministra Sprawiedliwości czy też innych konstytucyjnych organów 

władzy wykonawczej. Z tego względu Minister Sprawiedliwości nie ma umocowania 

prawnego do dokonywania oceny wpływu reformy KRS na funkcjonowanie sądów 

powszechnych.

Krajową Radę Sądownictwa w zdecydowanej większości tworzą sędziowie (z 17 na 

25 członków, ponad 2/3). Spośród sędziów, dwóch to członkowie z urzędu, zaś 15 wybiera 

parlament. Sędziowie wybierani otrzymują bardzo silny mandat demokratyczny (większość 

co najmniej 3/5 głosów w Sejmie). Po dokonaniu wyboru nie istnieją mechanizmy, które 

umożliwiałyby parlamentowi lub rządowi wpływanie na decyzje Krajowej Rady 

Sądownictwa – sędziowie nie podlegają odwołaniu i nie ma skutecznych środków wywierania 

na nich jakiejkolwiek presji. Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm nie 

ogranicza niezależności tego organu, ani też nie utrudnia jej wykonywania konstytucyjnych 

obowiązków. Żaden z przepisów prawa nie wprowadza zasady podporządkowania członków 

Krajowej Rady Sądownictwa jakiejkolwiek władzy zewnętrznej, gdyż koniecznym jest 

rozróżnienie pomiędzy samym aktem mianowania przez właściwy podmiot a późniejszym 

funkcjonowaniem Rady. Wszystkie posiedzenia Rady mają charakter jawny.

W związku z istniejącym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii 

wirusa COVID-19 początkowo działalność sądownictwa została znacznie ograniczona w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom sądów, jak i interesantom. Ograniczenia  

te związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości zaczęto znosić w miarę zmiany 

sytuacji związanej z ogłoszoną epidemią W tym zakresie podjęto liczne działania zarówno 

organizacyjne, jak i legislacyjne, zmierzające do usprawnienia pracy sądów w tym czasie przy 

zapewnieniu zasad bezpieczeństwa ( ustawa dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
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374, z późn. zm.) tak, by zniwelować ewentualne negatywne skutki tego stanu dla praw 

obywateli.

W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej w kraju, opracowano w Ministerstwie 

Sprawiedliwości kolejne rozwiązania w zakresie funkcjonowania sądownictwa 

powszechnego, które zostały przyjęte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 695), a następnie w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 875) polegające m.in. na:

1. poszerzeniu katalogu spraw pilnych m.in. o sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, 

w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny 

wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na 

stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne 

zamieszkiwanie, o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o ustalenie 

niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

2. uchyleniu instytucji wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów 

sądowych i procesowych w postępowaniach sądowych;

3. uchyleniu zakazu przeprowadzania rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach innych 

niż pilne; 

4. wprowadzeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania 

ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego:

- możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (osoby w nich uczestniczące nie muszą 

przebywać w budynku sądu),

- możliwości przeprowadzenia posiedzenia niejawnego, jeżeli rozpoznanie sprawy 

zostanie uznane za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę 

rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla 

zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość 

z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, gdy żadna ze stron nie 
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sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne,

- możliwości brania udziału przez członków składu, z wyjątkiem przewodniczącego 

i referenta sprawy w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy;

5. wprowadzeniu możliwości zamknięcia rozprawy i wydania przez sąd orzeczenia na 

posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników 

postępowania stanowisk na piśmie, jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone 

w całości;

6. wprowadzeniu w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r., możliwości 

skierowania przez sąd drugiej instancji ww. sprawy na posiedzenie niejawne, chyba że 

strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie 

niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron;

7. wprowadzeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania 

ostatniego z nich możliwości ustalenia podziału czynności, o którym mowa w art. 22a 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych przed 

zasięgnięciem opinii kolegium właściwego sądu, przy jednoczesnym założeniu, że 

odwołanie od podziału czynności nie wstrzymuje jego stosowania, a przypadku 

uwzględnienia odwołania przydział spraw dokonany przed doręczeniem sądowi 

uchwały Krajowej Rady Sądownictwa pozostaje w mocy.

Ostanie zmiany wprowadzono w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

procentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Przyjęta 

nowelizacja w zakresie Kodeksu postępowania karnego ma na celu poszerzenie możliwości 

zdalnego przeprowadzania wybranych czynności postępowania karnego, co służyć będzie 

zwiększeniu jego szybkości, zmniejszeniu kosztów i uciążliwości ponoszonych przez 

uczestników procesu w związku z koniecznością stawiennictwa w sądzie, a równocześnie 

stworzy możliwości ograniczenia zagrożeń wynikających ze stanu epidemii dla osób 

uczestniczących w tych czynnościach w charakterze organu procesowego lub uczestnika.
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Odnosząc się do wskazanych w oświadczeniu postępowań dyscyplinarnych wskazać 

należy, że zgodnie z przepisami u.s.p., postępowania dyscyplinarne wszczynają i prowadzą 

rzecznik lub zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Są to podmioty niezależne od Ministra 

Sprawiedliwości, niezwiązane z nim w jakikolwiek sposób – organizacyjnie czy też 

służbowo. Minister Sprawiedliwości nie ma  wpływu na podejmowane przez wyżej wskazane 

organy decyzje czy czynności. Funkcję rzecznika i zastępców rzecznika dyscyplinarnego 

pełnią wyłącznie sędziowie. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i dwóch 

Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych działa przy Krajowej 

Radzie Sądownictwa, natomiast zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działają przy sądach 

apelacyjnych i sądach okręgowych.

Z kolei karę dyscyplinarną może wymierzyć wyłącznie sąd dyscyplinarny, którym 

w pierwszej instancji jest sąd dyscyplinarny przy sądzie apelacyjnym, a w drugiej instancji 

Sąd Najwyższy, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wszczętego na wniosek 

właściwego rzecznika dyscyplinarnego. Zgodnie z art. 110a § 1 u.s.p. Minister 

Sprawiedliwości powierza obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie 

apelacyjnym sędziemu sądu powszechnego posiadającemu co najmniej dziesięcioletni staż 

pracy na stanowisku sędziego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Dotyczy 

to sędziów nie tylko doświadczonych, ale jak wynika z tego przepisu, wyłonionych i 

mianowanych na ten urząd pod rządami poprzednio obowiązujących ustaw. Ponadto, są to 

sędziowie korzystający z wszelkich konstytucyjnych gwarancji niezawisłości, która jest 

zapewniona również przez fakt, że sędziowie sądów dyscyplinarnych wybierani są na 

kadencję wynoszącą 6 lat, a prezesi sądów dyscyplinarnych na okres 3 lat (art. 110a § 3 i art. 

110b § 1 u.s.p.). Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym może 

wygasnąć przed jej upływem jedynie w wypadkach: rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku 

służbowego, przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku lub ukarania sędziego 

karą dyscyplinarną określoną w art. 109 § 1 pkt 2-4 u.s.p.

W przypadku postępowania w sprawie rozwieszenia plakatów w jednym z sądów, 

Minister Sprawiedliwości nie złożył wniosku o podjęcie czynności wyjaśniających w trybie 

art. 114 § 1 u.s.p., a jedynie wniósł sprzeciw od postanowienia o odmowie wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego (art. 114 § 9 u.s.p.). U podstaw tej czynności leżało 

przekonanie, że decyzja właściwego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego o odmowie 

wszczęcia postępowania była przedwczesna, albowiem konieczne było uzupełnienia 

postępowania dowodowego we wskazanym w sprzeciwie zakresie.
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W stosunku do sędziów: Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Piotra Gąciarka i 

Ewy Maciejewskiej nie zostało wszczęte żadne postępowanie dyscyplinarne. W stosunku do 

pozostałych, wymienionych w oświadczeniu sędziów, wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego nie nastąpiło na wniosek Ministra Sprawiedliwości. 

Z poważaniem

Anna Dalkowska

/podpisano elektronicznie/
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