
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 grudnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w związku z kolejnym już zapytaniem i interwencją w moim biurze senatorskim. 

Pytanie pochodzi od środowiska ławników sądowych z terenu okręgu senatorskiego, który reprezentuję. 

Wspomniane interwencje dotyczą nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewidującej, że w czasie 

pandemii oraz rok po ustaniu zagrożenia co do zasady sądy cywilne w pierwszej i drugiej instancji rozpozna-

ją sprawy w składzie jednego sędziego, efektem czego jest całkowite wyeliminowanie ławników z procesów 

cywilnych, co oznacza ograniczenie zagwarantowanego w konstytucji udziału czynnika społecznego w spra-

wowaniu wymiaru sprawiedliwości. 

Uchwalona przez Sejm nowela uzasadniana jest potrzebą wprowadzenia zmian, które ułatwią sądom pracę 

w okresie pandemicznym. Jedną z takich zmian ma być właśnie ograniczenie liczebności składów. „Podyk-

towane jest to oczywiście zagrożeniem epidemiologicznym, jakie stwarzają sobie nawzajem trzy osoby za-

siadające wspólnie w składzie sądu” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Rozwiązanie to budzi spore wątpli-

wości, gdyż może naruszać art. 182 konstytucji gwarantujący udział czynnika społecznego w sprawowaniu 

wymiaru sprawiedliwości. Nowa regulacja eliminuje ławników pochylających się nad sprawami przed sąda-

mi pierwszej instancji ze wszystkich postępowań cywilnych (teoretycznie czasowo). Ani prezes sądu, ani 

przewodniczący składu orzekającego nie będzie miał możliwości zdecydowania, czy dana sprawa ze względu 

na swój charakter nie powinna być jednak rozpoznana z ich udziałem. 

Jak podkreślają interwenienci, rzeczone zmiany z dużym prawdopodobieństwem można określić jako nie-

konstytucyjne, ponieważ pozbawiają one społeczeństwo istotnych gwarancji proceduralnych, głównie w za-

kresie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, uniemożliwiają bowiem ławnikom wy-

konywanie funkcji, do której zostali powołani, i nie do końca można to usprawiedliwić stanem zagrożenia 

epidemicznego. Ławnicy w procesie orzekania mają zasadniczo równe prawa z sędziami i wywierają fak-

tyczny wpływ na kształtowanie się orzecznictwa sądów powszechnych. Ich udział w procesie stosowania 

prawa pozwala na osiągnięcie większej zgodności wydanego orzeczenia ze społecznym odczuciem sprawie-

dliwości, której wymierzanie jest podstawową funkcją sądownictwa. 

W związku z poruszoną problematyką zwracam się do Pana Ministra o ustosunkowanie się do następują-

cych kwestii: 

1. Czy od miesiąca lipca 2021 r. faktycznie brak jest rozpraw z ławnikami w sądach pracy? 

2. Czy w ramach ograniczeń udziałów ławników, np. do 10%, ławnicy wybierani są zgodnie z dotychcza-

sowym, dobrze ocenianym przepisem drogą losowania, czy pozostaje to w gestii sędziego? 

3. Czy ławnicy zaszczepieni, zawsze mający na rozprawach maseczki też nie kwalifikują się do zasiadania 

w sądzie? 

4. Kiedy mogą zostać wznowione rozprawy z ławnikami? 

5. Czy prezes sądu może mieć uprawnienia do samodzielnego regulowania czegokolwiek w tej sprawie, 

czy obligatoryjnie działa zgodnie z zarządzeniem ministra sprawiedliwości? 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


