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Podsumowanie 
 

Niniejszy raport jest rezultatem misji rozpoznawczej przeprowadzonej w Rzeczpospolitej Polskiej 

(Polsce) przez International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) oraz Council of Bars 

and Law Societies of Europe (CCBE) w dniach 3-7 września 2007 r.  

 

Powodem podjęcia misji były obawy, iż szereg ostatnio uchwalonych i przedłożonych nowelizacji ma 

lub będzie mieć negatywny wpływ na rządy prawa i będzie stanowić zagrożenie dla niezależności 

sądownictwa oraz zawodów prawniczych. Kwestią budzącą niepokój była również niewłaściwa 

ingerencja organów wykonawczych w system prokuratury.  

 

W trakcie misji, delegacja spotkała się ze stronami zainteresowanymi reprezentującymi ustrój 

sądowniczy, zawody prawnicze, prokuraturę, organizacje pozarządowe, szkolnictwo wyższe oraz 

opozycję. Pomimo ustawicznych próśb, delegacji nie udało się spotkać z przedstawicielami rządu, 

który w chwili realizacji misji był kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość. 

 

Członkowie delegacji 

 

IBAHRI i CCBE pragną wyrazić wdzięczność członkom delegacji, którzy przyjęli zaproszenie do 

uczestnictwa w misji. Członkowie delegacji to: 

• Wielce Szanowna Lady Cosgrove, była Sędzia Pierwszego Wydziału Izby Wyższej Najwyższego 

Sądu Cywilnego, Szkocja, Wielka Brytania; 

• p. Martin Solc, Przewodniczący IBA Public and Professional Interest Division, były 

przewodniczący Czeskiej Izby Adwokackiej, Republika Czeska;  

• Dr Rupert Wolff, Przewodniczący CCBE 2001, Vice-Przewodniczący Austriackiej Izby 

Adwokackiej, Austria; 

• p. John Fish, Przewodniczący CCBE 2002, Irlandia;  

• p. Felicia Johnston prawnik programu IBAHRI, Wielka Brytania; oraz 

• p. Brooke Hartigan, sprawozdawca, Wielka Brytania.  

 

Pełny tekst wniosków i zaleceń znajduje się w rozdziale 5 niniejszego raportu.  
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Podsumowanie wniosków  
 

Wydaje się, iż poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął kampanię mającą na celu zyskanie 

kontroli nad całym systemem sądowniczym. Poprzedni rząd najwyraźniej nie respektował ograniczeń 

konstytucyjnych oraz obowiązującego prawa międzynarodowego i otwarcie deklarował swoją wrogość 

wobec sądownictwa, zawodów prawniczych oraz prokuratorów. Ten brak poszanowania praw 

konstytucyjnych i międzynarodowych, a także brak szacunku wobec sędziów, prawników i 

prokuratorów ze strony byłego rządu polskiego jest wysoce niepokojący. Organizacje IBAHRI i CCBE 

nie mogły stwierdzić, by rząd wprowadził zmiany dla celów innych, niż wyłącznie dla zapewnienia 

podporządkowania wszystkich uczestników ustroju sądowniczego woli organów państwowych.  

 

Zagrożenia dla sądownictwa  

 

Powszechnie przyjmuje się, iż niezawisłość sądownictwa jest fundamentem rządów prawa. Wszelkie 

zagrożenia wobec niezawisłości sądownictwa mają istotne implikacje dla rządów prawa, właściwego 

rządzenia, oraz zaufania publicznego do systemu prawnego. 

 

Uwagę delegacji zwrócił szereg aktów prawnych, dotyczących sądownictwa, wprowadzonych przez 

Prawo i Sprawiedliwość. Rozpatrując je z osobna, akty te niosą ze sobą jedynie niewielkie zwiększenie 

władzy wykonawczej nad sądownictwem. Jednakże, rozpatrując je łącznie, ich wpływ jest znacznie 

większy, i wskazuje na systematyczną i złowrogą próbę rządu na wpłynięcie i uzyskanie kontroli nad 

sądownictwem. Kwestie szczególnie warte uwagi to:  

• Uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do oddelegowania sędziów do innego sądu lub 

miejscowości wbrew ich woli stanowi niedopuszczalną ingerencję władzy wykonawczej w 

działalność władzy sądowniczej i z dużym prawdopodobieństwem narusza przepisy Konstytucji 

RP oraz prawa międzynarodowego. IBAHRI i CCBE obawiają się, iż uprawnienie to będzie 

nadużywane w celu usunięcia niepożądanych sędziów lub sędziów, których decyzje są 

niepopularne w rządzie. Jeśli realizacja takich uprawnień jest niezbędna administracyjnie, 

uprawnienia te należy powierzyć niezależnemu organowi, takiemu jak Krajowa Rada 

Sądownictwa (KRS) lub sądowi. Powierzenie takiego uprawnienia Ministrowi Sprawiedliwości 

w opisany tu sposób narusza zasady niezawisłości i bezstronności sędziów i daje powody do 

obaw, iż sędziowie mogą podejmować określone decyzje z obawy o wszczęcie niekorzystnych 

wobec nich działań.  
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• IBAHRI i CCBE wyrażają niepokój dotyczący kwestii powierzenia pełnych uprawnień 

sędziowskich asesorom sądowym, którzy mogą dysponować niewystarczającymi 

kwalifikacjami. Jednakże, kwestia powoływania asesorów sądowych na czas oznaczony budzi 

większe powody do obaw. Pomimo istotnej roli odgrywanej w dalszym ciągu przez KRS przy 

powoływaniu sędziów, ostatnia odmowa Prezydenta dokonania zalecanych powołań bez 

podania przyczyny budzi powody do obaw, iż powołanie na czas oznaczony może zostać 

wykorzystane przez rząd do wykluczenia kandydatów z przyczyn politycznych. Choć 

powołania na krótki okres są dopuszczalne na mocy prawa międzynarodowego, praktyczne 

implikacje zmiany są niepokojące w bieżącym, polskim klimacie politycznym. 

• IBAHRI i CCBE uważają, iż ostatnio uchwalone nowelizacje uprawniające Ministra 

Sprawiedliwości do zawieszenia w czynnościach służbowych sędziego, który popełnił 

przestępstwo umyślne są bezpodstawne i naruszają przepisy prawa międzynarodowego. Zasadą 

prawa międzynarodowego jest, że zawieszenia sędziego oraz nałożenia innych sankcji dokonuje 

niezależny organ, sąd lub trybunał mocą decyzji, a nie członek władzy wykonawczej lub osoba, 

która jednocześnie pełniąc urząd Prokuratora Generalnego, może być stroną postępowania. 

Choć nietykalność karna dla sędziów nie jest wymagana prawem międzynarodowym, uczciwe 

postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów jest ważne i niezbędne. Zmiany ograniczają 

również rolę sądów dyscyplinarnych w określeniu, czy sędziego należy postawić w stan 

oskarżenia, i ograniczają termin jedynie do 24 godzin dla poważnych przestępstw bez 

konieczności przesłuchania oskarżonego. Wszelkie skargi lub akty oskarżenia wnoszone wobec 

sędziów należy rozpatrywać szybko i uczciwie, zgodnie z obowiązującymi normami.  

• Dalsze obawy budzi prawo Ministra Sprawiedliwości do powoływania prezesów określonych 

sądów jedynie po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów, wyznaczania prezesów 

na czas oznaczony (ustawicznie) oraz wyznaczania osób na stanowiska sędziowskie. IBAHRI i 

CCBE uważają, iż zmiany te umożliwią Ministrowi wywieranie wpływu na skład sędziowski 

przez wyznaczanie i powoływanie osób wybranych przez Ministra.  

• Proponowane zmiany Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności zmiany wymagające 

rozpatrywania spraw z uwzględnieniem kolejności otrzymywania wniosków, a nie ich 

priorytetu, i zobowiązujące Trybunał do rozpatrywania każdej sprawy przez przynajmniej 11 z 

15 sędziów są szczególnie niepokojące. Zmiany te, choć bez zagłębiania się w sprawę, nie są 

niedopuszczalne, prawdopodobnie sparaliżują funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, 

który stoi na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw konstytucyjnie 
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gwarantowanych. W razie uchwalenia tego aktu, można spodziewać się znaczącego natłoku 

spraw, który praktycznie sparaliżuje funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i umożliwi 

funkcjonowanie ustawodawstwa niezgodnego z konstytucją przez niedopuszczalny okres czasu. 

Pozostałe zmiany, w tym zmiany procedur powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału 

Konstytucyjnego oraz wprowadzenie ograniczeń czasowych do postępowania również budzą 

powody do niepokoju, a wykonanie tych uprawnień będzie w dalszym ciągu monitorowane 

przez IBAHRI i CCBE. IBAHRI i CCBE uważają, iż zmiany te, w ujęciu łącznym, mają na 

celu zmniejszenie istotnej roli Trybunału Konstytucyjnego, jaką jest rozpatrywanie 

konstytucjonalności ustaw w chwili ich wprowadzania. IBAHRI i CCBE z zadowoleniem 

przyjmują propozycję zwiększenia wpływu organów sądowych na procedury powoływania 

sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. 

• IBAHRI i CCBE wyrażają również głębokie zaniepokojenie ostatnią odmową Prezydenta RP 

powołania sędziów wyznaczonych do różnych sądów w Polsce przez KRS. Biorąc pod uwagę 

całkowity brak przyczyn odmowy, IBAHRI i CCBE mogą jedynie założyć, iż motywy 

Prezydenta RP są nieodpowiednie i odzwierciedlają chęć zwiększenia ingerencji władzy 

wykonawczej w skład sądów. Działanie takie zdaje się naruszać przepisy Konstytucji RP oraz 

doktryny rozdziału władzy.  

 

Zagrożenia dla zawodu prawnika 

 

Niezawisłość zawodu prawnika, aczkolwiek nie jest ujęta w żadnym wiążącym traktacie 

międzynarodowym, stanowi ważny element rządów prawa. Szereg zbadanych aktów ustawodawczych 

negatywnie wpływa na niezawisłość prawników i ich zrzeszeń zawodowych. Szczególny niepokój 

wzbudzają następujące kwestie: 

• Ostatnio uchwalone nowelizacje powierzające prawo nadzoru ze strony Ministra 

Sprawiedliwości nad prawniczymi organizacjami zawodowymi są niewłaściwe w zakresie, w 

jakim zmiany te naruszają prawo do samorządu organizacji zawodowych, które przewiduje 

zarówno Konstytucja RP jak i międzynarodowe gwarancje swobody zrzeszania się. Zmiany te 

obejmują: wymóg przedkładania Ministrowi Sprawiedliwości wszelkich uchwał izby 

adwokackiej; uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do wnioskowania do Sądu Najwyższego o 

uchylanie uchwał organów izby adwokackiej; ustanowienie nowej ścieżki zaskarżania do 

Ministra Sprawiedliwości uchwał organizacji bądź orzeczeń sądów dyscyplinarnych; oraz 

przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do rekomendowania wszczęcia 
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dochodzenia lub postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi lub 

aplikantowi adwokackiemu. Delegacja z niepokojem wysłuchała doniesień adwokatury, iż do 

tej pory nie podważono konstytucyjności ustawy z racji tego, iż zrzeszenia adwokatury 

obawiały się, że w razie podjęcia takich kroków, były rząd nałożyłby ograniczenia na pobierane 

przez prawników wynagrodzenia. 

• Wprowadzenie nowej kategorii zawodu prawnika podlegającej licencji III stopnia  pod 

nadzorem Ministra Sprawiedliwości zapewnia władzy wykonawczej znaczną kontrolę nad 

przyjmowaniem kandydatów i zarządzaniem zawodem prawnika. IBAHRI i CCBE rozumieją, 

iż wielu absolwentów prawa w Polsce nie może znaleźć pracy, oraz że może zachodzić 

potrzeba szerszego dostępu do zawodu. Szerszy dostęp winien jednak podlegać nadzorowi 

niezależnej organizacji samorządowej, najlepiej bez tworzenia trzeciego zawodu. 

Najistotniejszą konsekwencją tego aktu jest ewentualny negatywny wpływ na niezależność 

organizacji zawodowych. Ze względu na coraz większe ograniczenia nakładane na niezależne 

organy, wielu adwokatów i radców prawnych zostanie zmuszonych do przejścia do reżimu 

licencyjnego. W rezultacie, znaczny odsetek polskich prawników może pracować pod 

nadzorem Ministra Sprawiedliwości, nie będąc niezależnymi prawnikami nadzorowanymi przez 

organizacje zawodowe. 

• Organizacje IBAHRI i CCBE niepokoi proponowane utworzenie nowego wydziału 

dyscyplinarnego w sądzie apelacyjnym dla potrzeb orzekania w sprawach dyscyplinarnych, co  

pozbawia samorządowych organów zawodowych prawników uprawnień w zakresie 

prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Co znamienne, wydaje się, iż nie jest zamiarem, 

by Ustawa dotyczyła posiadaczy licencji prawniczych. Kilka przepisów Ustawy zdaje się 

zwiększać uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem 

dyscyplinarnym wobec osób wykonujących zawody prawnicze. Poprawki te dotyczą między 

innymi: nałożenia na sąd dyscyplinarny obowiązku doręczania Ministrowi Sprawiedliwości 

oficjalnych odpisów decyzji oraz przyznania Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do 

żądania wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec adwokata lub aplikanta adwokackiego, 

a także przyznania Ministrowi Sprawiedliwości prawa do odwoływania się od decyzji sądu 

dyscyplinarnego. Aczkolwiek rządy mogą pełnić określoną rolę w ustanawianiu systemu 

nadzoru nad prawnikami, zrzeszenia zawodowe prawników muszą mieć prawo do zachowania 

podstawowej odpowiedzialności w zakresie podejmowania działań dyscyplinarnych wobec 

członków profesji prawniczej. Proponowana ustawa wydaje się podważać to prawo i stanowić 
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naruszenie prawa organizacji zawodowych prawników do swobodnego zrzeszania się i 

zachowania niezależności, co gwarantuje Konstytucja RP i prawo międzynarodowe.  

• IBAHRI i CCBE niepokoją również proponowane środki dotyczące ograniczenia wysokości 

wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych. Środki te wprowadzają limit górny na 

wynagrodzenia, który według uzasadnionych obaw, prawdopodobnie będzie ustalony na 

bezpodstawnie niskim poziomie. Przepisy ograniczające wysokość wynagrodzeń są postrzegane 

przez społeczność prawniczą jako nieuzasadniona i niesprawiedliwa ingerencja władzy 

wykonawczej, zważywszy na to, że nie ma analogicznych regulacji ograniczających 

wynagrodzenia innych profesji. Środki te zdają się również naruszać przepisy wspólnotowego 

prawa o przeciwdziałaniu konkurencji.  

• Dodatkowe środki, w tym propozycja składania osobistych deklaracji majątkowych przez osoby 

wykonujące zawody prawnicze oraz prowadzenia rejestru umów z klientami i przedkładania ich 

w sądach nie wydają się być niezgodne z Konstytucją RP, lecz są niewłaściwe, gdyż ich celem 

zdaje się być wykrywanie przypadków, w których adwokaci i radcy prawni obeszli 

ograniczenia w zakresie limitu pobieranych opłat. Środek ten jest nieprzemyślany i ma 

charakter dyskryminacyjny (dotyczy jedynie adwokatów i radców prawnych, a nie posiadaczy 

licencji prawniczych). Zagraża on również niezawisłości zawodu prawnika w Polsce, gdyż 

może zmuszać niezależnych prawników do przejścia do reżimu licencyjnego.  

 

Ograniczenia zaproponowane lub nałożone przez uprzedni polski rząd na zawód prawniczy poważnie 

podważają skuteczność funkcjonowania systemu sprawiedliwości oraz swobodę wykonywania 

obowiązków zawodowych przez prawników, w najlepszym interesie ich klientów. Ograniczenia te 

podważają również zaufanie społeczeństwa do systemu sprawiedliwości. 

 

Zagrożenia dla systemu prokuratorskiego w Polsce 

 

Międzynarodowe standardy nie wymagają takiej samej niezawisłości prokuratorów, jak sędziów lub 

zawodów prawniczych. Jednakże, przewidziano pewne ograniczenia stopnia, w jakim władza 

wykonawcza może ingerować w rolę prokuratora.  

 

Polski system obecnie łączy rolę Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Choć w 

przeszłości taki system funkcjonował skutecznie, poprzedni Minister Sprawiedliwości, Zbigniew 

Ziobro, podejmował częste interwencje publiczne w określonych sprawach. W wyniku tych interwencji, 
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Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej wystosowało apel wzywający do 

niezależności i bezstronności prokuratorów. W rezultacie, prezes Stowarzyszenia stał się celem ataku, 

został poddany publicznej krytyce, oskarżony o przestępstwa karne i sympatie komunistyczne. 

Działania te budzą poważne obawy dotyczące zarówno skuteczności systemu prokuratorskiego, jak i 

wyraźnego naruszenia prawa prokuratorów do swobody zrzeszania się i wypowiedzi.  

 

IBAHRI i CCBE uważają, iż połączenie roli Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest 

niewłaściwe w kontekście klimatu politycznego w Polsce, w szczególności w świetle ostatnio 

zwiększonych uprawnień Ministra Sprawiedliwości nad sądami.  

 

Podsumowując, IBAHRI i CCBE stwierdziły, iż szereg przepisów ustawodawczych ma wysoce 

niepokojący charakter i zagraża rządom prawa w Polsce. IBAHRI i CCBE uznały, że celem większości 

zbadanych aktów ustawodawczych jest umożliwienie władzy wykonawczej ingerencji w niezawisłość 

sądownictwa, zawodu prawnika oraz służby prokuratorskiej. Ingerencja taka jest nieuzasadniona i 

niedopuszczalna, a w niektórych przypadkach niezgodna z Konstytucją RP i międzynarodowymi 

standardami prawnymi. Ponadto, negatywne uwagi ze strony władzy wykonawczej pod adresem 

władzy sądowniczej odzwierciedlają niepokojącą postawę władzy wobec niezawisłości sądownictwa.  

 

Podsumowanie zaleceń  
 
IBAHRI i CCBE przedkładają następujące zalecenia:  

1. Rząd polski musi respektować doktrynę rozdziału władzy gwarantującą oddzielenie władzy 

wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Rozdział tych trzech gałęzi władzy ma zasadnicze 

znaczenie dla utrzymania rządów prawa w każdym kraju i przewidziany jest w Konstytucji RP 

oraz w obowiązującym prawie międzynarodowym. 

2. Wzywa się władzę wykonawczą do uznania nadrzędności Konstytucji oraz do postępowania w 

każdym momencie zgodnie z nią i międzynarodowymi standardami. 

3. Wzywa się władzę wykonawczą do niezwłocznego zaniechania wrogiej kampanii prowadzonej 

przez jej poprzedników, wymierzonej przeciwko sądownictwu, zawodom prawniczym i 

prokuraturze.  

4. Polski rząd powinien pilnie przystąpić z członkami sądownictwa, zawodów prawniczych i służby 

prokuratorskiej do omówienia propozycji ustawodawczych zarysowanych w niniejszym 

opracowaniu, które są przedmiotem zainteresowania tych branż jak również instytucji IBAHRI i 
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CCBE. 

 

Zalecenia dotyczące zagrożeń dla sądownictwa  

 

5. Władza wykonawcza musi przestrzegać rządów prawa, w szczególności respektując podstawową 

zasadę niezależności sądownictwa.  

6. Zważywszy na poglądy dotyczące niewłaściwej ingerencji władzy wykonawczej w sądownictwo 

wyrażone w powyższych wnioskach, IBAHRI i CCBE wzywają polski rząd do zniesienia 

przepisów umożliwiających przymusowe oddelegowanie sędziów. Wszelkie akty ustawodawcze 

umożliwiające oddelegowanie sędziego wbrew jego woli winny dopuszczać taką możliwość 

wyłącznie na mocy decyzji sądu oraz pod warunkiem spełnienia wyraźnie określonych kryteriów; 

sytuacja taka nie powinna nigdy mieć miejsca w trakcie rozprawy, oraz nie powinna się wiązać z 

przepadkiem pierwotnego powołania sędziego. 

7. IBAHRI i CCBE wzywają również polski rząd do: 

a. wycofania proponowanej zmiany Konstytucji RP mającej na celu wprowadzenie powołania 

asesorów sądowych na czas oznaczony, lub przynajmniej zagwarantowanie, iż Prezydent 

Rzeczypospolitej będzie stosował się do zaleceń KRS, dzięki czemu decyzje dotyczące 

powołania na czas oznaczony będą podejmowane w sposób niezależny i bezstronny;  

b. zniesienia przepisów powierzających Ministrowi Sprawiedliwości rolę w nowo 

wprowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów oraz ograniczeń czasowych 

nakładanych na sąd dyscyplinarny w zakresie wydawania zgody na wszczęcie 

postępowania wobec sędziego; oraz 

c. zmiany ustawodawstwa eliminującej udział Ministra Sprawiedliwości w powoływaniu 

prezesów określonych sądów i sędziów tymczasowych. 

8. IBAHRI i CCBE wzywają Prezydenta RP do niezwłocznego podania uzasadnienia dla niedawnej 

odmowy powołania do różnych sądów sędziów zaproponowanych przez KRS, w celu uniknięcia 

dalszych spekulacji i uspokojenia środowiska sędziowskiego. Instytucje IBAHRI i CCBE ponadto 

wzywają Prezydenta RP do przestrzegania Konstytucji i do powoływania sędziów zgodnie z 

zaleceniami KRS. 

9. Władza wykonawcza musi niezwłocznie zaprzestać ingerowania w skład i administrację Trybunału 

Konstytucyjnego. Wszelkie przepisy dążące do ingerowania w porządek spraw rozpatrywanych 

przez Trybunał oraz liczbę sędziów wymaganych do orzekania w każdej sprawie powinny być 

wycofane.  
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10. Organizacje IBAHRI i CCBE wzywają rząd polski do zaniechania krytyki wobec orzeczeń 

sądowych, nie krytykowania aktualnie rozpatrywanych spraw i zaniechania wszelkich ataków 

personalnych wobec sędziów. 

 

Zalecenia dotyczące zawodu prawnika  

 

11. Organizacje IBAHRI i CCBE wzywają rząd polski do niezwłocznego zaniechania procesu 

wprowadzania aktów prawnych mogących wpłynąć niekorzystnie na niezawisłość zawodu 

prawnika.  

12. Władza wykonawcza ani żaden organ państwowy nie może wywierać żadnego wpływu na zawody 

prawnicze w sposób podważający ich niezawisłość czy możliwość swobodnego wykonywania 

obowiązków zawodowych przez poszczególnych prawników.  

13. Organizacje IBAHRI i CCBE wzywają rząd polski do respektowania samorządowego charakteru 

zawodowych zrzeszeń prawniczych. Zrzeszenia te muszą zachować swoją niezależność i nie mogą 

być obiektem niepożądanych ingerencji. Nie należy tworzyć nowego zawodu prawniczego w celu 

ominięcia tych zaleceń.  

14. Rząd musi zapewnić, by prawnicy mogli wykonywać wszystkie swoje funkcje zawodowe bez 

zastraszania, przeszkód, szykan czy niewłaściwej ingerencji, oraz by z racji działania podjętego 

zgodnie z ustalonymi obowiązkami, standardami i zasadami etyki zawodowej nie byli poddawani 

prześladowaniu i nie groziły im sankcje administracyjne, gospodarcze czy inne nakładane w 

związku z pełnieniem obowiązków zawodowych, przestrzeganiem standardów i norm etycznych. 

Wzywa się zatem rząd polski do uchylenia uchwalonych i wycofania proponowanych aktów 

ustawodawczych podważających niezawisłość zawodu prawnika w Polsce, w tym aktów, które: 

 przyznają Ministrowi Sprawiedliwości rolę nadzorczą wobec zawodowych zrzeszeń 

prawników; 

 wprowadzają trzecią kategorię zawodu prawnika (prawnik licencjonowany) pod nadzorem 

Ministra Sprawiedliwości; 

 przyznają Ministrowi Sprawiedliwości rolę nadzorczą w postępowaniu dyscyplinarnym 

prowadzonym wobec osób wykonujących zawody prawnicze i ograniczają rolę zrzeszeń 

zawodowych prawników;  

 nakładają limity na wysokości opłat pobieranych za usługi świadczone przez adwokatów i 

radców prawnych; 
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 wymagają składania osobistych deklaracji majątkowych przez osoby wykonujące zawody 

prawnicze w Polsce w celu wykrycia niestosowania się do limitów wysokości pobieranych 

opłat; oraz   

 wymagają prowadzenia rejestru umów określających wysokość wynagrodzenia, 

zawieranych między prawnikiem i klientem, oraz przedkładania tych umów w sądzie, 

również w celu wykrycia niestosowania się do limitów wysokości pobieranych opłat. 

15. Organizacje IBAHRI i CCBE ponadto wzywają rząd polski do podjęcia konstruktywnego dialogu 

z reprezentantami zawodów prawniczych w celu rozładowania bieżących napięć. Niezbędne są 

regularne spotkania łącznikowe z przedstawicielami zawodów prawniczych, w celu omawiania 

spraw będących przedmiotem wspólnej troski i rozstrzygania potencjalnych konfliktów. 

16. Organizacje IBAHRI i CCBE wzywają Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców 

Prawnych do przeprowadzenia rewizji procedur i ograniczeń w dopuszczaniu do zawodu tak, aby 

odzwierciedlały one zarówno popyt na prawników w Polsce jak i liczbę wchodzących na rynek 

absolwentów prawa.  

 

Zalecenia dotyczące systemu prokuratorskiego  

 

17. Rząd polski i prokuratorzy w całej Polsce muszą przestrzegać Wytycznych ONZ w sprawie Roli 

Prokuratora. 

18. Wzywa się rząd polski do rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra 

Sprawiedliwości. W razie nie rozdzielenia tych dwóch funkcji, organizacje IBAHRI i CCBE 

wzywają Ministra Sprawiedliwości do zaniechania publicznego komentowania prowadzonych 

spraw oraz odstąpienia od osobistej krytyki prokuratorów, w rodzaju tej, której doświadczył p. 

Parulski. Jeżeli wymagane są kroki dyscyplinarne, należy je podjąć zgodnie z ustalonymi 

przejrzystymi procedurami.  

19. Organizacje IBAHRI i CCBE udzielają pełnego wsparcia p. Parulskiemu i Stowarzyszeniu 

Prokuratorów RP, oraz wzywają rząd polski do respektowania prawa prokuratorów do 

swobodnego wyrażania opinii i zrzeszania się, jakie gwarantuje Konstytucja RP i prawo 

międzynarodowe.  

20. Organizacje IBAHRI i CCBE zachęcają rząd do podjęcia konstruktywnego dialogu z organami 

regulacyjnymi (takimi jak KRS) i zrzeszeniami zawodowymi (takimi jak Stowarzyszenie 

Prokuratorów RP czy Stowarzyszenie Sędziów Polskich) celem ustalenia słuszności wprowadzenia 

funkcji sędziego śledczego.  
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Rozdział pierwszy: Wprowadzenie 

Wstęp 
 

Niniejszy raport jest rezultatem misji rozpoznawczej przeprowadzonej w Rzeczpospolitej Polskiej 

przez IBAHRI i CCBE w dniach 3-7 września 2007 r. Powodem podjęcia misji były obawy, iż szereg 

ostatnio uchwalonych i przedłożonych nowelizacji ma lub będzie mieć negatywny wpływ na rządy 

prawa. Kwestią budzącą szczególny niepokój było faktyczne i proponowane zwiększenie władzy i 

kontroli nad sądownictwem i zawodami prawniczymi (adwokatami i radcami prawnymi) przez 

Ministra Sprawiedliwości, oraz niedawne wydarzenia dotyczące ingerencji rządu w prokuraturę.  

 

Zakres zadań i obowiązków delegacji obejmował: 

1) ocenę szczególnych aktów prawnych, które rzekomo miały wpływ na niezawisłość 

sądownictwa oraz zawodów prawniczych, oraz określenie, czy akty te są zgodne z 

międzynarodowymi standardami prawa (w szczególności standardami obowiązującymi Polskę) 

oraz z Konstytucją RP; 

2) ocenę obecnego stanu sądownictwa w Polsce oraz określenie, czy mamy do czynienia z 

ingerencją władzy wykonawczej w niezależność sądownictwa;  

3) ocenę obecnego stanu zawodów prawniczych oraz niezależnych organów reprezentujących 

zawody prawnicze w celu określenia, czy występują niedopuszczalne ograniczenia ich 

niezawisłości;  

4) określenie gwarancji prawnych skutecznego funkcjonowania systemu sądownictwa, oraz 

sprawdzenie praktycznego respektowania tych gwarancji;  

5) ocenę pretensji rządu oraz ingerencji sądowniczej w niezależność społeczności prawnej, w 

szczególności Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej;  

6) określenie występowania ewentualnych przeszkód, prawnych lub praktycznych, zagrażających 

wymiarowi sprawiedliwości; 

7) przygotowanie raportu do rozpowszechnienia, oraz 

8) przedłożenie zaleceń dalszych działań i projektów w celu rozwiązania napotkanych problemów.  
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Organizacja misji  

 

International Bar Association (IBA) jest największą na świecie organizacją prawników zrzeszającą 

30.000 prawników, a także ponad 195 organizacji prawniczych z całego świata. W 1995, IBA założyła 

IBAHRI, której honorowym przewodniczącym został Nelson Mandela. IBAHRI jest organizacją 

apolityczną, współdziałającą ze Stowarzyszeniem IBA, której zadaniem jest promocja, ochrona i 

egzekucja praw człowieka w oparciu o sprawiedliwe rządy prawa oraz zachowanie niezawisłości 

sądownictwa oraz zawodów prawniczych na całym świecie. 

 

Utworzona w 1960 r., CCBE jest oficjalnie uznawaną organizacją reprezentującą zawody prawnicze w 

Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). CCBE założono w Belgii, 

jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit. CCBE współpracuje z adwokaturami i 

stowarzyszeniami prawniczymi państw członkowskich UE i EOG. Organizacja reprezentuje 

adwokatury i stowarzyszenia prawnicze przed instytucjami europejskimi, będąc przedstawicielem 

ponad 700.000 europejskich prawników. Oprócz członków, którymi są adwokatury unijne, w pracach 

organizacji uczestniczą również obserwatorzy z adwokatur sześciu pozostałych państw europejskich. 

CCBE posiada status konsultanta w Radzie Europy. CCBE kładzie szczególny nacisk na poszanowanie 

praw człowieka i rządów prawa.  

 

Członkowie delegacji 

 

HRI pragnie wyrazić wdzięczność członkom delegacji, którzy przyjęli zaproszenie do uczestnictwa w 

misji. Członkowie delegacji to: 

• Wielce Szanowna Lady Cosgrove, była Sędzia Pierwszego Wydziału Izby Wyższej Najwyższego 

Sądu Cywilnego, Szkocja, Wielka Brytania; 

• Dr Rupert Wolff, Przewodniczący CCBE 2001, Vice-Przewodniczący Austriackiej Izby 

Adwokackiej, Austria; 

• p. John Fish, Przewodniczący CCBE 2002, Irlandia;  

• p. Martin Solc, Przewodniczący IBA Public and Professional Interest Division, były 

przewodniczący Czeskiej Izby Adwokackiej, Republika Czeska;  

• p. Felicia Johnston prawnik programu IBAHRI, Wielka Brytania; oraz 

• p. Brooke Hartigan, sprawozdawca, Wielka Brytania.  
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Rozmowy i konsultacje  

 

W trakcie realizacji misji, delegacja spotkała się z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu 

Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), Rzecznikiem Praw Człowieka, Naczelnej Rady 

Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowego Stowarzyszenia Prawników (grupa 

interesu prawników), Stowarzyszenia Prokuratorów, Fundacji Helsińskiej, Sejmowej Komisji 

Ustawodawczej, członkami partii opozycyjnych, specjalistami ds. prawa konstytucyjnego z 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich. 

 

Pomimo ustawicznych próśb, delegacji nie udało się spotkać z przedstawicielami rządu, który w chwili 

realizacji misji był kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość. W szczególności, wysłano szereg 

wniosków do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro oraz Wiceministra Sprawiedliwości, 

Andrzeja Kryże. Wiceminister Kryże przesłał pismo do delegacji w trakcie jej misji, w którym 

twierdził, iż wniosek złożono jedynie z tygodniowym wyprzedzeniem. W rzeczywistości, wnioski z 

prośbą o spotkanie przesłano do rządu przynajmniej trzy tygodnie przed wizytą, a następnie wykonano 

szereg rozmów telefonicznych. W piśmie, Wiceminister Kryże stwierdził, między innymi: 

 

„Jednakże, nie widzę żadnych powodów do obaw w związku z wprowadzeniem takich wartości 

[dotyczących autonomii sądów], w tym w kontekście zarówno przyjętych, jak i planowanych zmian w 

polskim systemie prawnym. Ostatnie nie stanowią zagrożenia dla niezawisłości zawodów 

prawniczych i mają na celu wdrożenie konstytucyjnej zasady podporządkowania tych zawodów wobec 

interesu publicznego.” 

 

Podczas większości spotkań, delegacja korzystała z usług tłumacza. Delegacja korzystała z tłumaczeń 

dostarczonych podczas wizyt, które następnie uwzględniono w treści raportu. IBAHRI i CCBE 

poinformowano o wprowadzeniu pewnych zmian do projektów ustaw omawianych w niniejszym 

raporcie, od czasu przeprowadzenia wizyty. Wersje rozpatrywane i cytowane w niniejszym raporcie 

obowiązywały na dzień 3 września 2007 r.     

 

IBAHRI, CCBE oraz członkowie delegacji pragną wyrazić wdzięczność i uznanie swoim rozmówcom, 

oraz osobom które udzieliły im pomocy w trakcie wizyty.  
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Kontekst polityczny 
 

Po II wojnie światowej, Polska stanowiła część komunistycznego bloku wschodniego. Porozumienia 

polityczne z 1988 r. umożliwiły przeprowadzenie demokratycznych wyborów w 1989 r., które 

położyły kres rządom partii komunistycznej i jej partii sojuszniczych. We wrześniu 1989 r., Polacy 

wybrali pierwszy niekomunistyczny rząd w Europie Wschodniej. Priorytetem nowego rządu był 

„powrót do Europy”, poprzez podpisanie umowy o współpracy handlowej i gospodarczej z Europejską 

Wspólnotą Gospodarczą (EWG) w miesiącu, w którym wybrano nowy rząd, co położyło podwaliny 

pod szerszą współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Europą Zachodnią. Tak zwana Umowa 

Europejska podpisana w 1991 r. określiła środki przejściowe na kolejne 10 lat w celu ustanowienia 

wolnego handlu, co otworzyło drogę ku politycznemu dialogowi. Umowa Europejska weszła w życie 

w lutym 1994 r. Dwa miesiące później, Polska oficjalnie wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej 

(UE). W 2004 r., Polska formalnie przystąpiła do UE. 

 

Od 1997 r. władzę w Polsce sprawowały cztery gabinety: Jerzego Buzka (1997-2001); Leszka Millera 

(2001-2004);  Jarosława Kaczyńskiego (2005-2007), w którym fotel premiera początkowo objął 

Kazimierz Marcinkiewicz, oraz nowo wybrany centroprawicowy rząd Donalda Tuska. Rząd Buzka 

pracował w trakcie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, i opierał się na sejmowej koalicji 

centroprawicowej. Wybory 2001 roku doprowadziły do wyłonienia koalicji lewicowej, pod 

kierownictwem Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). Ze względu na zmianę gabinetu w trakcie 

negocjacji akcesyjnych z UE, rząd Millera przyjął szereg kontrowersyjnych warunków Brukseli 

dotyczących m.in. przepływu polskich pracowników oraz dotacji dla rolnictwa. W referendum 

akcesyjnym, zdecydowana większość (77,45%) obywateli polskich opowiedziała się za członkostwem 

Polski w UE.1 We wrześniu 2005 r. wybory wygrało centroprawicowe Prawo i Sprawiedliwość 

Jarosława Kaczyńskiego, który początkowo odmówił objęcia funkcji premiera, ze względu na objęcie 

urzędu Prezydenta RP przez jego brata. Premier Kaczyński wzbudził wiele kontrowersji w UE 

wyrażając poparcie dla kary śmierci oraz restrykcjami nakładanymi na protesty społeczności 

homoseksualnych. 

 

                                                 
1 G Gruszczak,  „Poland: A Reluctant Member”, w red. EE Zeff i EB Pirro, The European Union and Member States, 
Lynne Rienner Publishers, Londyn, 2006 str. 294 
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Ostatnie wydarzenia polityczne  

 

7 września 2007 r., ostatniego dnia wizyty delegacji w Polsce, pod obrady Sejmu przedłożono dwa 

wnioski: o rozwiązanie Sejmu oraz o rozwiązanie rządu. Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca w 

mniejszościowym rządzie od chwili rozwiązania koalicji 13 sierpnia, opowiedziała się za rozwiązaniem, 

tak jak największa partia opozycyjna, Platforma Obywatelska (PO). Wnioski wymagały poparcia 

dwóch trzecich posłów, a do głosów PiS i PO, dwóch największych partii, przyłączyły się grupy post-

komunistyczne. Zgodnie z art. 98 Konstytucji, który wymaga przeprowadzenia wyborów w ciągu 45 

dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu, wybory parlamentarne odbyły się dnia 21 

października 2007 r.   

 

Wybory okazały się zwycięskie dla centroprawicowej Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. PiS 

stała się główną partią opozycyjną. W chwili realizacji misji i sporządzania niniejszego raportu, 

pracował jeszcze rząd PiS-u, dlatego też, odniesienia do działań polskiego rządu należy interpretować 

w tym świetle. Jednakże, nowy rząd będzie równie odpowiedzialny za utrzymanie i zapewnienie 

rozdziału władzy oraz rządów prawa w Polsce. IBAHRI i CCBE występują do nowego rządu o 

uwzględnienie niniejszego raportu w swoich pracach, a także uwag i zaleceń wyrażonych w raporcie, i 

oczekują, iż Platforma Obywatelska będzie respektować rządy prawa.  

Polskie unormowania konstytucyjne 
 

Na podstawie Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Polska 

jest republiką. W maju 1997 r., przeprowadzono i zatwierdzono referendum w sprawie nowej 

Konstytucji. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r.  

 

Konstytucja RP stanowi podstawę polskiego systemu politycznego, sądowniczego i ustawodawczego. 

Akt ten reguluje stosunki pomiędzy tymi systemami oraz powiązanymi organami, oraz gwarantuje 

obywatelskie prawa i wolności jednostki. Są to prawa i wolności typowe dla państw demokratycznych: 

równość wobec prawa, wolność sumienia i wyznania; prawo do uczciwego procesu; prawo do 

głosowania; a także pewne przepisy dotyczące praw dziecka i dobra rodziny. Konstytucja nakłada 

również pewne obowiązki na obywatela polskiego, takie jak wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

troska o dobro wspólne. 
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Jako nadrzędny polski akt prawny, Konstytucja RP musi być przestrzegana przez wszystkie organy 

państwa polskiego. Odrębny Trybunał Konstytucyjny umożliwia obywatelom polskim wnoszenie skarg 

związanych z naruszeniami Konstytucji. 

 

Na mocy art. 235, projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP może przedłożyć co najmniej 1/5 

ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Ustawę o zmianie Konstytucji RP 

uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 

liczby senatorów.  

 

Rząd 

1. Władza wykonawcza 
 

RADA MINISTRÓW 

 

Rada Ministrów, zwana również gabinetem, jest głównym organem sprawującym władzę wykonawczą. 

Na czele Rady Ministrów stoi premier, a Rada składa się z ministrów, szefów instytucji centralnych 

oraz szefów departamentów ministerialnych, choć może również obejmować przewodniczących 

komitetów i projektów, wedle decyzji premiera. Po powołaniu Rady Ministrów przez Prezydenta, Rada 

składa przysięgę wierności Konstytucji RP oraz Rzeczpospolitej i jej prawom. Obecnie Rada 

Ministrów składa się z 21 osób. 

 

Sprawując władzę wykonawczą, Rada Ministrów ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, 

prowadzi bieżącą politykę państwa i odpowiada za funkcjonowanie rządu. Poszczególni ministrowie 

mogą odpowiadać za zadania wyznaczone im przez premiera, a przedstawiciele władz mogą być 

postawieni przed Trybunał Stanu za wszelkie naruszenia prawa związane z pełnionymi funkcjami. 

Trybunał Stanu jest organem władzy sądowniczej utworzonym przez Sejm, i składa się z członków 

wybieranych przez Sejm, sprawujących funkcje sędziowskie. 
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PRESYDENT  

 

Prezydent, obecnie Lech Kaczyński, pełni centralną rolę w polskim systemie politycznym i prawnym. 

Konstytucja jasno definiuje jego rolę jako głowy państwa oraz określa jego obowiązki, prawa i zakres 

kompetencji. Prezydent to najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, najwyższy 

przedstawiciel polskich władz, oraz zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Choć Prezydent dysponuje swobodą w desygnowaniu kandydata na Prezesa Rady Ministrów 

(premiera), w praktyce, Prezydent desygnuje polityka dysponującego większością parlamentarną. 

Prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej: może zawetować akty ustawodawcze, choć 

prezydenckie weto może zostać obalone większością 3/5 głosów Sejmu w obecności co najmniej 

połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent może również skierować określone ustawy do Trybunału 

Konstytucyjnego w celu oceny ich zgodności z Konstytucją, przed ich podpisaniem i wejściem w życie. 

Prezydent może również zastosować prawo łaski, choć w praktyce decyzja o obaleniu ostatecznego 

wyroku sądu jest podejmowana zawsze w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Prezydent 

zarządza wybory do Sejmu i Senatu, a także ma prawo skrócenia ich kadencji w wyjątkowych 

okolicznościach. Prezydent może również rozpisać ogólnokrajowe referendum w kwestii 

proponowanych aktów prawnych. 

 

Ponadto, występując jako najwyższy przedstawiciel polskich władz, Prezydent, jako reprezentant 

państwa w stosunkach zewnętrznych, ratyfikuje umowy międzynarodowe, a także mianuje i odwołuje 

ambasadorów.  

 

PREZES RADA MINISTRÓW (PREMIER) 

 

Prezes Rady Ministrów (premier), obecnie Donald Tusk, przewodniczy Radzie Ministrów, czyli 

gabinetowi, oraz służbie cywilnej. W roli tej, premier realizuje szereg obowiązków wobec państwa, 

kierując pracami gabinetu oraz rządząc państwem zgodnie z zapisami Konstytucji oraz pozostałych 

odnośnych aktów prawnych. Prezes Rady Ministrów, pełniąc swoją funkcję, nie może jednocześnie 

sprawować określonych, wysokich urzędów państwowych, takich jak urząd Prezydenta, Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego lub Rzecznika Praw Człowieka. 

 



Listopad 2007 - Atak na sprawiedliwość: raport nt. praworządności w Polsce 19

Obejmując urząd, Prezes Rady Ministrów składa przysięgę, że dochowa wierności postanowieniom 

Konstytucji i innym prawom RP, a dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą zawsze dla niego 

najwyższym nakazem. Po objęciu urzędu, dymisja Prezesa Rady Ministrów jest trudna do 

przeprowadzenia, ponieważ Konstytucja stanowi, iż Rzeczpospolita musi być rządzona przez 

większość parlamentarną. Rada Ministrów może uchwalić wotum nieufności, co pociąga za sobą 

konieczność pozyskania głosów większości ustawowej liczby posłów dla wniosku złożonego przez 

minimum 46 posłów, w którym podano nazwisko nowego kandydata na urząd Prezesa Rady Ministrów. 

Premier może również rozwiązać Radę Ministrów, zazwyczaj podczas pierwszej sesji nowo wybranego 

Sejmu, lecz również w razie rezygnacji lub wotum nieufności.  

 

RELACJE POMIĘDZY URZĘDUJĄCYM PREZYDENTEM A BYŁYM PREZESEM RADY MINISTRÓW  

 

W 2006 r. wiele kontrowersji wzbudziło desygnowanie przez Prezydenta jego brata na stanowisko 

Prezesa Rady Ministrów. Jarosław Kaczyński został desygnowany jako następca Premiera Kazimierza 

Marcinkiewicza, pomimo faktu, iż obaj bracia uprzednio utrzymywali, że nigdy nie obejmą dwóch 

najwyższych stanowisk politycznych jednocześnie.2 Gdy Prawo i Sprawiedliwość, partia Jarosława 

Kaczyńskiego, wygrała wrześniowe wybory w 2005 r., Jarosław Kaczyński odmówił objęcia urzędu 

Prezesa Rady Ministrów, twierdząc, iż byłby to zły sygnał dla świata, jeśli wraz z bratem bliźniakiem 

objęliby dwa najważniejsze stanowiska w polityce polskiej. Rok później, Jarosław Kaczyński objął 

urząd Prezesa Rady Ministrów, gdy premier Marcinkiewicz złożył dymisję z niewyjaśnionych 

przyczyn, twierdząc, iż takie rozwiązanie zostało zaproponowane przez członków partii, którzy uznali, 

iż Jarosław Kaczyński jest najlepszym kandydatem na premiera. 

2. Władza ustawodawcza 
 

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch organów ustawodawczych: Sejmu, czyli izby 

niższej, oraz Senatu, izby wyższej parlamentu. Sejm RP składa się z 460 wybieranych posłów, a Senat 

ze 100 senatorów. Polityka polska oparta jest na systemie partyjnym. Deputowani do Sejmu są 

wybierani w głosowaniu tajnym w lokalnych okręgach wyborczych i zasiadają w Sejmie jako 

przedstawiciele okręgu wyborczego, w którym otrzymali mandat poselski. Jednakże, oddając swój głos, 

deputowani nie muszą konsultować lub stosować się do opinii swojego elektoratu. Zgodnie z 

Konstytucją, posłowie głosują w sposób, który w ich uznaniu przyniesie korzyść całej Rzeczypospolitej. 

                                                 
2 Judy Dempsey, „Polish President to Appoint his Twin as Prime Minister” (New York Times 10 lipca 2006 r.).  
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W praktyce, większość aktów ustawodawczych jest przedkładana izbie przez sejmowe lub senackie 

„kluby” parlamentarne, złożone z członków tej samej partii politycznej. Obecne kluby parlamentarne w 

Sejmie i Senacie RP to: 

 Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska (PO) 

 Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (PIS) 

 Klub Parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 

 Klub Parlamentarny Samoobrona RP (Samoobrona) 

 Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin (LPR) 

 Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 

 Klub Parlamentarny Ruch Ludowo-Narodowy (RLN) 

 

Posłowie mają również prawo do przesłuchiwania członków Rady Ministrów, tworzenia i pracy w 

komisjach rozpatrujących sprawy dotyczące ustawodawstwa, życia publicznego lub administracji 

państwowej przed izbą. Obecnie funkcjonuje 25 komisji stałych, Komisja Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, oraz Komisja Skarbu Państwa. 

3. Władza sądownicza 
 

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA (KRS) 

 

Krajowa Rada Sądownictwa to organizacja składająca się z 25 członków; jej uprawnienia obejmują, 

między innymi, ocenę kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego, podejmowanie uchwał w 

sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie aktów normatywnych, przedstawianie 

Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów oraz nominowanie rzecznika dyscyplinarnego 

sędziów sądów powszechnych.3 KRS składa się z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości; jednej osoby powołanej przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej;  czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch 

członków wybranych przez Senat spośród senatorów; dwóch sędziów Sądu Najwyższego wybranych 

przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego; dwóch sędziów Sądu Administracyjnego 

wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego; dwóch 

sędziów Sądu Apelacyjnego wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji; ośmiu sędziów 

                                                 
3 See The Act on the Krajowa Rada Sądownictwa dated 27 July 2001, Article 2.1.  
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sądu okręgowego wybranego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądów Okręgowych; oraz jednego 

sędziego wojskowego wybranego przez Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych.  

  

SYSTEM SĄDOWY  

 

Wszyscy sędziowie w Polsce są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek KRS. Funkcjonują trzy 

główne sądy: Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 

 

Sąd Najwyższy 

 

Sąd Najwyższy jest sądem najwyższej instancji zajmującym się odwołaniami od wyroków sądów 

niższej instancji: rejonowych, wojewódzkich i apelacyjnych. Sąd Najwyższy może również 

rozpoznawać określone sprawy i podejmować uchwały mające na celu wyjaśnienie określonych 

przepisów prawnych. 

 

Trybunał Konstytucyjny 

 

Podstawowym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest zapewnienie zgodności ustaw, legislacji oraz 

umów międzynarodowych z Konstytucją RP. Trybunał rozpoznaje sprawy dotyczące konstytucyjności 

działań instytucji państwowych, rozpatruje skargi konstytucyjne oraz rozstrzyga spory kompetencyjne 

pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa. Trybunał również orzeka o zgodności z Konstytucją 

celów lub działalności partii politycznych. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 w pełni 

niezawisłych sędziów, wybieranych przez Sejm na indywidualną 9-letnią kadencję. Proponuje się 

zwiększyć rolę KRS oraz pozostałych organizacji sędziowskich w wysuwaniu kandydatur do 

Trybunału Konstytucyjnego; propozycja ta ma pełne poparcie IBAHRI i CCBE.  

 

Trybunał Stanu 

 

Główne zadanie Trybunału Stanu polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych 

urzędników państwowych. Trybunał rozpoznaje sprawy z zakresu naruszenia Konstytucji lub 

przestępstw popełnionych przez Prezydenta, ministrów, Prezesa NBP oraz pozostałych kierowników 

administracji i wyższych urzędników państwowych. Trybunał składa się z szesnastu członków 

wybieranych spoza Sejmu, dwóch zastępców Przewodniczącego, oraz z Przewodniczącego, którym jest 
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Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Skład Trybunału ustala się na pierwszym posiedzeniu nowego 

Sejmu. W skład Trybunału Stanu mogą być wybrani obywatele korzystający z pełni praw publicznych, 

niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej. 

 

Sądy powszechne 

 

Sądy powszechne obejmują sądy rejonowe, wojewódzkie i apelacyjne, które podlegają Sądowi 

Najwyższemu. Sądy te rozpoznają sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, pracy i prawa 

karnego. 

 

Sądy administracyjne  

 

Sądy administracyjne orzekają w sprawach z udziałem osób prawnych lub fizycznych oraz organów 

administracji. Sądy administracyjne rozpoznają sprawy dotyczące przestrzegania prawa przez organy 

administracji. 

 

Sądy wojskowe 

 

Sądy wojskowe orzekają w sprawach o przestępstwa popełnione przez żołnierzy w służbie czynnej 

oraz sprawach dotyczących jeńców wojennych, a także rozpoznają sprawy o przestępstwa popełnione 

przez osoby cywilne zatrudnione przez jednostki wojskowe.  

System prawny 
 

Prawo polskie opiera się na tradycji prawa cywilnego i dzieli się na dwa elementy: prawo ogólnie 

obowiązujące oraz prawo wewnętrzne. Źródłem prawa ogólnie obowiązującego jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy, ratyfikowane umowy i uchwały międzynarodowe. Przed wejściem 

w życie, ustawy, rozporządzenia i akty ustawodawcze prawa lokalnego wymagają ogłoszenia w 

Dzienniku Ustaw RP.  

 

Wszelkie pozostałe akty prawne, jak uchwały Sejmu, Senatu i Rady Ministrów, stanowią prawo 

wewnętrzne i odnoszą się wyłącznie do organów administracji publicznej oraz samorządów. 
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Zawody prawnicze 

 

W Polsce, świadczeniem usług prawnych i reprezentacją stron przed sądem zajmują się dwa zawody: 

adwokata i radcy prawnego. Oba zawody funkcjonują w ramach własnych, wewnętrznie regulowanych 

samorządów zawodowych: Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Pomimo istotnych różnic początkowych, z czasem funkcje obu zawodów stały się podobne. Jednakże 

sprawy z zakresu prawa karnego i skarbowego pozostają wyłączną domeną adwokatów.  

 

W okresie transformacji politycznych i gospodarczych lat dziewięćdziesiątych, liczba studentów uległa 

znaczącemu zwiększeniu, a studia prawnicze stały się szczególnie popularne. To z kolei zaowocowało 

rosnąca liczbą absolwentów którzy nie znalezli ztrudnienia. Od tamtego czasu, samorządy prawnicze 

były ostro krytykowane za rzekome nadmierne ograniczenie dostępu do zawodu. Delegację 

poinformowano, iż procedury uzyskania dostępu do zawodu uległy rozszerzeniu w ostatnich latach. 

Osoby pragnące wykonywać zawód adwokata lub radcy prawnego muszą ukończyć studia prawnicze 

oraz aplikację, a także zdać egzamin radcowski lub adwokacki. Dostęp do aplikacji jest uzależniony od 

wyników egzaminów przeprowadzonych przez adwokaturę rejonową lub rady radców prawnych.  

 

Prawo międzynarodowe w polskich sądach  

 

Status prawa międzynarodowego jest regulowany przepisami Konstytucji RP: 

 

Art. 87 

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 

ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 

 

Art. 88 (3) 

Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie 

wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.  

 

Art. 89 

1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga 

uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 

  1)   pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 

  2)   wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 
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  3)   członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 

  4)   znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 

  5)   spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 

2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, 

których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm. 

3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa 

ustawa. 

 

Art. 90  

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji 

międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w 

niektórych sprawach. 

2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest 

uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

senatorów. 

3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym 

zgodnie z przepisem art. 125. 

4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.  

 

Art. 91  

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej 

stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 

2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo 

przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację 

międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w 

przypadku kolizji z ustawami. 

 

Zobowiązania międzynarodowe  

 

Polska wykazuje dużą aktywność w podejmowaniu zobowiązań związanych z przystępowaniem do 

regionalnych i międzynarodowych traktatów o ochronie praw człowieka.  
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Jako członek UE, Polska jest obecnie stroną wielu instrumentów o ochronie praw człowieka, w tym 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Europejskiej Karty Społecznej; 

Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 

albo karaniu; oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi.  

 

Na poziomie międzynarodowym, Polska jest sygnatariuszem wszystkich zasadniczych traktatów 

Narodów Zjednoczonych o ochronie praw człowieka, w tym Międzynarodowego Paktu Praw 

Osobistych i Politycznych; Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych; 

Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu; 

Konwencji o Prawach Dziecka; Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; 

Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej; Konwencji o ochronie praw 

wszystkich pracowników-migrantów i członków ich rodzin; oraz Rzymskiego Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Karnego.  

 
Polskę krytykowano za naruszenie niektórych standardów międzynarodowych, do respektowania 

których się zobowiązała. Krytyka ta dotyczyła kwestii takich jak przedłużające się postępowanie 

sądowe; zbyt długi okres zatrzymania przed procesem; niedostateczny stopień kwalifikacji 

sędziowskich; niedostateczny dostęp do prawników oraz pomocy prawnej; dyskryminacja 

homoseksualistów, osób biseksualnych i transseksualnych; dyskryminacja osób narodowości 

żydowskiej; debaty dotyczące przywrócenia kary śmierci; ograniczenia dotyczące aborcji; a także 

kwestii lotów z podejrzanymi „przekazywanymi w trybie nadzwyczajnym”.4 

                                                 
4 „Memorandum Rady Europy do Polskiego Rządu: Ocena postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy z 2002 roku”, oryginalny tekst pod adresem: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155005&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLog
ged=FFC679 20 czerwiec 2007 r.) 
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Rozdział drugi: Zagrożenia dla sądownictwa w Polsce 
 

Od chwili objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość 25 września 2005 r. uchwalono szereg 

nowelizacji dotyczących polskiego sądownictwa. Niektóre z tych nowelizacji mogą zagrażać 

niezależności sądownictwa, naruszać Konstytucję RP oraz/lub podważać zasadę rozdzielności władzy 

w Polsce. Rozpatrując je łącznie, propozycje te mają istotny, negatywny wpływ i wydają się stanowić 

przemyślaną kampanię poprzedniego rządu mającą na celu zwiększenie ingerencji władzy 

wykonawczej oraz podważenie niezależności systemu sądowniczego. 

 

Oceniając wpływ nowelizacji, należy pamiętać o pewnych bardzo istotnych wadach obecnego systemu 

sądowniczego w Polsce. Według Rzecznika Praw Obywatelskich: 

 

„Należy poprawić funkcjonowanie władzy sądowniczej. Obecnie przewlekłość postępowania 

sądowego często narusza prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, 

zagwarantowane art. 45(1) Konstytucji, a także przepisami traktatów obowiązujących Polskę.” 5 

 

Delegacja otrzymała również doniesienia o nadmiernym przeciążeniu sądów oraz zarzutach korupcji 

pośród członków systemu sądowniczego. Jednakże, jakiekolwiek zmiany procesu sądowniczego 

podejmowane celem rozwiązania tych problemów muszą być zgodne z surowymi standardami 

zapisanymi w Konstytucji RP oraz prawie międzynarodowym.  

 

W zamierzeniu, niniejszy raport nie stanowi wyczerpującej oceny wszystkich reform ustawodawczych 

dotyczących sądownictwa w Polsce. Ocenie poddano jedynie nowelizacje, które mogą mieć negatywny 

wpływ na niezależność sądów. 

  

Niezależność sądów  
 
Niezależność sądów stanowi zasadniczy element rządów prawa, zagwarantowany traktatami 

międzynarodowymi oraz poszczególnymi systemami prawnymi, a także zwykle chroniony 

konstytucyjnie. Konstytucja RP gwarantuje zarówno rozdział władzy, jak i niezależność sądów: 

                                                 
5 Steszczenie z Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich za 2006 r. stanowiącej wykonanie art. 212 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 ze zm.), który przewiduje, że Rzecznik 
corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności, 7.  
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Art. 10 

 

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, 

władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.  

 

Art. 173 

 

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. 

 

Art. 178 

 

(1) Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz 

ustawom. 

(2) Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz 

zakresowi ich obowiązków. 

(3) Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności 

publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

 

Niezależności sądów w Polsce zagraża obecnie szereg nowelizacji, które, między innymi: 

1. Umożliwiają Ministrowi Sprawiedliwości (sprawującemu również z urzędu funkcję Prokuratora 

Generalnego) przenoszenie sędziów pomiędzy sądami lub siedzibami wobec ich woli; 

2. Umożliwiają asesorom sądowym, kategorii sędziów-praktykantów w Polsce, występowanie w roli 

pełnoprawnych sędziów, pomimo braku posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia; 

3. Umożliwiają awansowanie wszystkich sędziów-praktykantów na pełnoprawnych sędziów, przy 

powołaniu ich na czas oznaczony od dwóch do czterech lat;  

4. Wprowadzają zmiany do procedur dyscyplinarnych, w szczególności procedur zawieszania w 

obowiązkach sędziów, którzy popełnili przestępstwa umyślne;  

5. Wprowadzają zmiany do postępowania dyscyplinarnego podejmowanego wobec wszystkich 

sędziów; 

6. Wprowadzają zmiany do sposobu powoływania prezesów określonych sądów oraz sędziów na czas 

oznaczony, umożliwiając Ministrowi Sprawiedliwości powoływanie prezesów na czas określony, 
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tworzenie wolnych stanowisk i wyznaczanie sędziów na te stanowiska, tym samym ograniczając 

rolę KRS w powołaniach i zapewniając Ministrowi Sprawiedliwości większy wpływ na skład 

sędziowski; oraz 

7. Zwiększają ingerencję władzy wykonawczej w skład i administrację Trybunału Konstytucyjnego.  

Kolejną szczególną, niepokojącą kwestią jest bezprecedensowa odmowa Prezydenta RP powołania 

sędziów wyznaczonych przez KRS do różnych sądów.  

 

Kwestie te omówiono szczegółowo poniżej. 

1. Uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do delegowania sędziego wbrew jego woli 
 

Na mocy art. 180 ust. 2 Konstytucji RP, przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne 

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

określonych w ustawie. Pomimo tego, delegację poinformowano, iż zmiany zawarte w ustawie z dnia 

29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych 

ustaw (dalej zwana: ustawą o sądach z 29 czerwca) (której większość weszła w życie z dniem 31 

sierpnia 2007 r.) podważyła tę gwarancję, a nawet może naruszać ochronę zapewnioną Konstytucją RP. 

Na mocy ustawy o sądach z dnia 29 czerwca, zmiany art. 77 Prawa o ustroju sądów powszechnych 

umożliwiają Ministrowi Sprawiedliwości delegowanie sędziego do innego sądu w innej miejscowości 

wbrew woli sędziego na czas do sześciu miesięcy. Uprawnienie to budzi niepokój i tworzy możliwości 

nadużycia. Treść postanowienia: 

 

 w art. 77: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

‘§ 1 Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków 

sędziego lub czynności administracyjnych: 

1) w innym sądzie, 

2) w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, 

3) w Sądzie Najwyższym – na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

4) w sądzie administracyjnym – na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.” 
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 W art. 77: 

e) po § 7 dodaje się § 7a i 7b w brzmieniu: 

 

“§ 7 a Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie sędziego w przypadkach, 

o których mowa w § 1 pkt 1, może nastąpić nawet bez jego zgody, na okres nie dłuższy niż sześć 

miesięcy. Delegowanie sędziego bez jego zgody może być powtórzone nie wcześniej niż po 

upływie trzech lat. 

 

§ 7 b. Delegowanie sędziego w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2, może nastąpić nawet bez 

jego zgody, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące w ciągu roku. Delegowanie sędziego bez jego 

zgody może być powtórzone nie wcześniej niż po upływie dwóch lat”; 

 

W komentarzach do ustawy, przepisy te uzasadniono w oparciu o zasady wymiaru sprawiedliwości. 

 

Interes wymiaru sprawiedliwości wymaga niejednokrotnie delegowania sędziów poza miejsce pełnienia 

służby, z czym związanych jest szereg niedogodności. Delegowanie sędziego, nawet wbrew jego woli 

celem wzmocnienia jednostki sądowej na pewien czas, jest niezbędnym instrumentem nadzoru. 

 

Komentarz podnosi, iż KRS odrzuciła propozycję rozszerzenia możliwości oddelegowania sędziów do 

sytuacji, w których oddelegowanie odbywa się bez zgody i wbrew woli sędziego. W trakcie rozmów, 

delegacja dowiedziała się, iż większość sędziów stanowczo sprzeciwia się tej zmianie i kwestionuje 

motywy działania rządu. Uważa się, iż przepis ten umożliwi rządowi usuwanie sędziów ze stanowiska 

z przyczyn politycznych. Jest to kwestia szczególnie niepokojąca, gdy sprawa dotyczy interesów rządu, 

ponieważ to rząd dysponuje uprawnieniem zmiany składu sędziowskiego na swoją korzyść. Istnieje 

również obawa, iż zmiana ta może zostać wykorzystana jako forma nacisku lub kary wobec sędziego, 

którego wyroki są niepopularne w rządzie. Delegację poinformowano o przypadku starszej rangą sędzi, 

którą oddelegowano do sądu okręgowego, a jedynym oczywistym motywem takiego działania był fakt, 

iż ojciec sędzi  współpracował z władzami komunistycznymi. Doniesienia takie budzą poważne obawy 

i sugerują, iż uprawnienia te mogły zostać nadużyte.  

 

Sędziowie, z którymi delegacja rozmawiała, twierdzili, iż przepisy dotyczące oddelegowania sędziów 

wbrew ich woli są zbędne. Delegacji powiedziano, iż w sytuacjach, gdy w danym obszarze jest 

niewystarczająca liczba sędziów, podejmuje się środki w celu zorganizowania dobrowolnego 

oddelegowania lub podejmuje inne ustalenia. Nawet w sytuacjach, w których oddelegowanie sędziów 
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wbrew ich woli byłoby niezbędne ze względów administracyjnych, IBAHRI i CCBE uważają, że takie 

uprawnienie winno spoczywać w wyłącznej gestii sądu lub wymagać zgody sędziego, nie powinno być 

wykonywane w trakcie trwania rozprawy, i nie powinno skutkować przepadkiem pierwotnego 

powołania sędziego.  

 

Międzynarodowe prawo, różne karty praw, ustawy i przepisy europejskiej i międzynarodowej 

społeczności prawnej chronią sędziów od przenoszenia ich do innego sądu lub miejscowości wbrew ich 

woli. Art. 3.4 Europejskiej Karty Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów stanowi: 

 

Sędzia, który zajmuje stanowisko w określonym sądzie, w zasadzie nie może zostać wyznaczony do 

pełnienia innego urzędu sędziowskiego lub przeniesiony w inne miejsce, nawet w drodze awansu, 

bez jego dobrowolnej zgody. Wyjątek od tej reguły jest dozwolony wyłącznie w przypadku, gdy 

transfer zapewnia sędziemu byt i został orzeczony tytułem sankcji dyscyplinarnej, w przypadku 

legalnej zmiany systemu sądów oraz w przypadku tymczasowego przeniesienia dla wzmocnienia 

sąsiedniego sądu, ze ścisłym ograniczeniem przez statut maksymalnej długości takiego 

przeniesienia, bez uszczerbku dla stosowania postanowień ustępu 1.4 niniejszej Karty. 

 

Ponadto, komentarz do Karty stanowi:  

 

3.4 Karta podkreśla nieusuwalność sędziów, co oznacza, że sędzia nie może bez swojej zgody zostać 

przydzielony do innego sądu ani nie mogą bez takiej zgody zostać zmienione jego lub jej obowiązki. 

Jednakże wyjątki muszą być dozwolone tam, gdzie przeniesienie jest dokonywane w ramach 

dyscyplinarnych, gdy ma miejsce zgodna z prawem reorganizacja systemu sądów, obejmująca, na 

przykład, zamknięcie sądu, lub tymczasowe przeniesienie jest potrzebne dla wspomożenia sąsiedniego 

sądu. W tym ostatnim przypadku, czas trwania przeniesienia tymczasowego musi być ograniczony 

przez stosowny statut. Tym niemniej, ponieważ problem przenoszenia sędziego bez jego lub jej zgody 

jest wysoce drażliwy, przypomina się, że zgodnie z warunkami zawartymi w ustępie 1.4 sędzia ma 

generalne prawo odwołania się do niezależnego organu władzy, który może zbadać legalność 

przeniesienia. W rzeczywistości, prawo odwołania może przynieść korzystny skutek w sytuacjach, 

których nie przewidziano w przepisach niniejszej Karty, gdy sędzia jest do takiego stopnia nadmiernie 

obciążony pracą, że nie jest w stanie w praktyce wypełniać normalnie swoich obowiązków.  

 

Dlatego też, IBAHRI i CCBE uważają, iż zmiana ta prawdopodobnie narusza zarówno Konstytucję RP, 

jak i przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, a także zapewnia niedopuszczalny poziom 
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ingerencji władzy wykonawczej we władzę sądowniczą. IBAHRI i CCBE obawiają się, iż środek taki 

został już wdrożony. Nawet, jeśli środek ten nie będzie nadużywany, IBAHRI i CCBE sądzą się, że 

uprawnienie to może zagrażać sędziom, którzy będą obawiać się, iż ich nieprzychylna decyzja może 

oznaczać ich oddelegowanie. Ponadto, fakt istnienia takiego zagrożenia, nawet jeśli uprawnienie takie 

nie zostanie nigdy wykorzystane, podważa zasadę niezależności sądów oraz zaufania publicznego do 

systemu sądownictwa.  

2. Asesorzy sądowi 
 

Delegację poinformowano, iż w polskim systemie sądowniczym występuje funkcja sędziego-

praktykanta, zwanego „asesorem sądowym”. Na mocy art. 134 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości może mianować asesorem sądowym 

osobę, która ukończyła aplikację sądową lub prokuratorską i zdała egzamin sędziowski lub 

prokuratorski i spełnia warunki określone w ustawie (tzn. posiada obywatelstwo polskie, korzysta z 

pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz jest nieskazitelnego charakteru). Na mocy art. 135 § 1 

ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości może, za zgodą kolegium 

sądu okręgowego, powierzyć asesorowi sądowemu pełnienie czynności sędziowskich w sądzie 

rejonowym na czas określony, nieprzekraczający czterech lat.  

 

Delegację poinformowano, iż powierzenie asesorowi sądowemu pełnienia pełnych czynności 

sędziowskich stanowi przedmiot skargi wniesionej przed Trybunał Konstytucyjny. Choć Trybunał 

Konstytucyjny nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, wskazał, iż prawdopodobnie uzna tę zmianę za 

niezgodną z Konstytucją RP. Art. 45 Konstytucji gwarantuje prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia 

sprawy przez “właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. W skardze podniesiono, iż sprawa 

rozpoznawana przez asesora sądowego, który nie posiadał uprawnień do podejmowania takich działań 

na mocy ustawy była sprawą „rozpatrzoną przez organ nie będący niezależnym i niezawisłym sądem”.6 

Skarga uzyskała poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich, który w Informacji za 2006 r. stwierdził, iż: 

 

„Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych, 

przedstawiając stanowisko, iż przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które 

powierzają asesorom sądowym pełnienie czynności przewidzianych dla sędziów, są niezgodne z 

Konstytucją. Rzecznik zgodził się z powodami, iż przepisy powołane z skardze naruszają prawo 

                                                 
6 Uzasadnienie do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP 
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do sądu, które stanowi jedno z podstawowych, gwarantowanych konstytucyjnie praw, jako iż 

ustawa powierza sprawowanie funkcji sądowych osobom nie posiadającym statusu sędziego. 

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie, w którym zasygnalizował Sejmowi RP 

konieczność rozważenia podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie unormowania 

systemu powoływania osób sprawujących władzę sądowniczą, tak aby zapewnić pełną realizację 

konstytucyjnych standardów prawa do sądu.” 7 

 

Członkowie społeczności prawnej sprzeciwiają się funkcji asesora sądowego, ze względu na fakt, iż 

asesorzy są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości, i tym samym można ich uznać za 

„politycznych” oraz „zależnych”, co zagraża niezależności sądownictwa. Ponieważ kwestia ta jest już 

rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny, delegacja nie dokonała szczegółowej oceny przepisów 

prawnych. Jednakże, IBAHRI i CCBE są zaniepokojone implikacjami tych przepisów, które zdają się 

powierzać uprawnienia sądownicze osobom nie posiadającym odpowiednich kwalifikacji do 

sprawowania urzędu sędziego.  

3. Powołanie asesorów sądowych na czas oznaczony 
 

Delegację poinformowano, iż w odpowiedzi na prawdopodobne orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego o niezgodności przepisów powyższej ustawy w kwestii asesorów sądowych, rząd 

przygotował prezydencki projekt ustawy zmieniającej Konstytucję RP8. Obecnie zakończono pierwsze 

czytanie projektu w Sejmie i skierowano go do komisji parlamentarnej. Nowelizacja proponuje zmianę 

Konstytucji, która umożliwi powoływanie sędziów na oznaczony, wstępny czas próbny. Wydaje się, iż 

poprzedni rząd uważał, iż nowelizacja ta usunie obiekcje dotyczące powyżej omawianej kwestii 

asesorów sądowych. Wiele zainteresowanych stron obawia się, iż nowelizacja ta zagraża gwarancji 

powoływania sędziego na czas nieoznaczony oraz niezawisłości sędziów.  

 

Celem projektu ustawy jest, między innymi, zmiana art. 179 Konstytucji RP w celu usunięcia 

gwarancji powoływania nowych sędziów na czas nieoznaczony oraz ustanowienie okresu pierwszego 

powołania na dwa do czterech lat.  

 

                                                 
7 Steszczenie z Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich za 2006 r. stanowiącej wykonanie art. 212 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 ze zm.), który przewiduje, że Rzecznik 
corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności, 11-12.  
8 W chwili sporządzania niniejszego raportu, projekt ustawy został przedłożony do Sejmu i przekazany do komisji 
parlamentarnej po pierwszym czytaniu. 
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Art. 179 Konstytucji RP obecnie stanowi: 

 

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 

na czas nieoznaczony. 

 

Treść zmienionego artykułu: 

 

(1) Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa;  

(2) Sędziowie są powoływani na czas nieoznaczony, jednakże sędziowie sądów orzekających wyłącznie 

w pierwszej instancji powoływani są po raz pierwszy na czas od 2 do 4 lat. 

 

Ponadto, nowelizacja proponuje, by osoby pozostające w dniu wejścia w życie ustawy w stosunku 

służbowym asesora stały się powołanymi na 4 lata sędziami sądu, w którym zajmują stanowisko 

asesora lub w „uzasadnionych przypadkach” (których projekt ustawy nie definiuje), osoby te zostały 

powołane na czas nieoznaczony po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli 

uprzednio przez co najmniej 2 lata pełniły czynności sędziowskie na stanowisku asesora.9 

 

Poprzedni rząd następująco uzasadnił nowelizację: 

  

„Nowa instytucja zastępująca dotychczasową asesurę jest zaprojektowana jako etap pośredni 

pomiędzy aplikacją sądową, a właściwą i gwarantowaną przymiotem nieusuwalności służbą 

sędziowską. Polega z jednej strony na zagwarantowaniu sędziemu powoływanemu po raz pierwszy 

pełnej niezawisłości, z drugiej – umożliwiać powinna pełnienie służby sędziowskiej jedynie przez 

osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe i moralne. Krajowa Rada Sądownictwa 

zobowiązana do ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie określi kryteria 

oceny kwalifikacji sędziego kandydującego po raz pierwszy na stanowisko sędziego powoływanego 

na czas nieoznaczony.” 

 

Propozycja ta spotkała się ze znacznym sprzeciwem ze strony społeczności prawniczej. Z jednej strony, 

członkowie profesji sądowej obawiają się erozji standardów oraz profesjonalizmu, nad którego 

wykształceniem i utrzymaniem spędzili wiele czasu, przez sędziów posiadających niedostateczne 

                                                 
9 Art. 2 prezydenckiego projektu ustawy zmieniającej Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. 
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kwalifikacje i doświadczenie. Tak jak w kwestii asesorów, propozycji powierzenia pełnych uprawnień 

sędziowskich asesorom (za wyjątkiem powołania na czas nieoznaczony) sprzeciwia się duża część 

społeczności sędziowskiej. Pojawiają się istotne obawy dotyczące niezależności asesorów w trakcie 

pełnienia funkcji sędziowskich na czas oznaczony. Asesorzy mogą nie podejmować decyzji 

niezgodnych z polityką rządu, ponieważ będzie im zależeć na uzyskaniu powołania na czas 

nieoznaczony. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż obowiązujące akty prawne wymagają, by 

KRS określiła kryteria oceny kandydatów powoływanych na czas oznaczony. Większość 

zainteresowanych uważa propozycję za jeden z wielu środków mających na celu stopniowe 

zmniejszenie i zlikwidowanie niezawisłości sędziów. Jednakże, część zainteresowanych nie wyrażała 

takich obaw, uważając, iż przepis dotyczy jedynie asesorów sądowych, a KRS pozostaje głównym 

organem władnym do powoływania sędziów na czas nieoznaczony, co oznacza iż przepis będzie mieć 

niewielki wpływ na niezawisłość sędziów.  

 

Informacje przedstawione w uzasadnieniu projektu ustawy wskazują, iż do października 2006 r. sądy 

rejonowe zatrudniały 5.237 sędziów, w tym 1.637 asesorów sądowych. Oznacza to, iż blisko jedna 

czwarta sędziów zatrudnionych w sądach rejonowych to asesorzy, co wskazuje, iż akt ten może mieć 

istotne znaczenie.10  

 

Prawo sędziego do powołania na czas nieoznaczony jest gwarantowane prawem międzynarodowym i 

przepisami większości konstytucji. Jednakże, jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy, 

koncepcja sędziego powoływanego na czas oznaczony funkcjonuje w systemie niemieckim (Richter 

auf Probe) i nie zabrania jej prawo międzynarodowe.  

 

W prawie międzynarodowym mamy do czynienia z różnymi opiniami dotyczącymi istotności 

powołania sędziego na czas nieoznaczony w odniesieniu do zagwarantowania niezawisłości 

sędziowskiej. Komitet Praw Człowieka ONZ w szeregu wydanych orzeczeń i komentarzy stanowczo 

popierał środki zapewniające powoływanie sędziów na czas nieoznaczony jako warunek niezbędny do 

zapewnienia niezawisłości sędziów.  

 

Poprzedni rząd polski opierał swoją argumentację na postanowieniach Europejskiej Karty Ustawowych 

Zasad Dotyczących Sędziów z 1998 r.11 Art. 3.3 Karty stanowi, co następuje:  

                                                 
10 Uzasadnienie do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP 
11 Uzasadnienie do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP 
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W przypadkach, gdy procedura rekrutacyjna przewiduje okres próbny, z konieczności krótki, po 

mianowaniu na stanowisko sędziego, ale przed jego potwierdzeniem na stałe, lub gdy rekrutacja jest 

dokonywana na ograniczony okres czasu z możliwością przedłużenia, decyzja, aby nie mianować na 

stałe lub nie przedłużyć mianowania, może zostać podjęta wyłącznie przez niezależny organ, o którym 

mowa w ustępie 1.3 niniejszej Karty, lub na jego propozycję lub na jego wniosek lub za jego zgodą lub 

po zasięgnięciu jego opinii.12 

 

Niestety, Karta nie stanowi, co oznacza termin „niezbędnego minimum”.  

 

Należy zauważyć, iż Karta również przewiduje, że należy dopuścić organ niezależny od władzy 

wykonawczej i ustawodawczej rządu do uczestnictwa w procedurach powoływania, kariery zawodowej 

i zakończenia służby sędziego. Art. 1.3 i 3.1 stanowią: 

 

1.3 W odniesieniu do każdej decyzji mającej wpływ na selekcję, rekrutację, powoływanie, rozwój 

kariery lub zakończenie służby przez sędziego, statut przewiduje interwencję organu władzy 

niezależnego od organów władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, w którym co najmniej połowa 

zasiadających to sędziowie wybrani przez innych sędziów, kierujących się metodami gwarantującymi 

jak najszerszą reprezentację stanu sędziowskiego. 

… 

3.1 Decyzję o mianowaniu na sędziego wybranego kandydata oraz o przydzieleniu sędziego do 

określonego sądu podejmuje niezależny organ, o którym mowa w ustępie 1.3 niniejszej Karty lub jest 

ona podejmowana na jego propozycję lub wniosek lub za jego zgodą lub po zasięgnięciu jego opinii. 

 

Memorandum wyjaśniające do Europejskiej Karty Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów rozwija 

kwestię „niezależnego organu” w pkt 1.3: 

 

1.3 Tam, gdzie wymagana jest decyzja co do selekcji, rekrutacji lub mianowania sędziów, rozwoju ich 

kariery czy zakończenia służby, Karta przewiduje interwencję organu niezależnego od organów władzy 

wykonawczej i ustawodawczej.  

 

                                                 
12  Art. 3.3 Europejskiej Karty Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów, dostępnej w j. angielskim pod adresem 
www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/legal_professionals/judges/instruments_and_documents/charte%20eng.pdf, 
10 września 2007 r. 
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Intencją takiego sformułowania tego postanowienia jest objęcie różnorodnych sytuacji, od zwykłego 

warunku doradzania organom wykonawczym bądź ustawodawczym, do faktycznych decyzji 

podejmowanych przez ten niezależny organ.  

 

Należy wziąć tu pod uwagę pewne różnice w systemach krajowych. Niektórym krajom trudno byłoby 

zaakceptować niezależny organ zastępujący organ polityczny odpowiedzialny za mianowanie sędziów. 

Tym niemniej wymóg, aby w takich przypadkach uzyskać przynajmniej rekomendację lub opinię 

niezależnego organu musi stanowić znaczny bodziec, jeżeli nie faktyczny obowiązek dla oficjalnego 

organu odpowiedzialnego za mianowanie sędziów. W duchu karty, rekomendacje i opinie niezależnego 

organu nie stanowią gwarancji, że będą one w sposób generalny uwzględniane w praktyce. Organ władzy 

politycznej lub administracyjnej, który nie uwzględni takich rekomendacji lub opinii, powinien 

przynajmniej zostać zobowiązany do poinformowania o powodach odmowy ich uwzględnienia. 

 

Sformułowanie tego postanowienia Karty umożliwia także niezależnemu organowi interwencję w formie 

zwykłej opinii, opinii oficjalnej, rekomendacji, propozycji lub faktycznej decyzji.  

 

Powstała kwestia składu niezależnego organu. W tym punkcie Karta przewiduje, że co najmniej połowę 

członków organu powinni stanowić sędziowie wybrani przez innych sędziów, co oznacza, że nie chce ona 

pozwolić sędziom znaleźć się w mniejszości w tym niezależnym organie, ani nie wymaga od nich, aby 

byli w większości. W świetle różnorodności koncepcji filozoficznych i debat w państwach europejskich, 

nawiązanie do minimum 50% sędziów pojawiło się jako umożliwiające zapewnienie stosunkowo 

wysokiego poziomu gwarancji, mając jednocześnie wzgląd na wszelkie inne rozważania zasad 

obowiązujących w różnych systemach krajowych.  

 

Karta stanowi, że sędziowie, którzy są członkami niezależnego organu, powinni być wybrani przez innych 

sędziów z racji tego, że niezbędna niezawisłość tego organu wyklucza wybór lub wyznaczenie jego 

członków przez organ polityczny należący do organów władzy wykonawczej lub ustawodawczej.  

 

Przy takiej procedurze wystąpiłoby ryzyko partyjno-politycznej stronniczości w mianowaniu i roli 

sędziów. Od sędziów, zasiadających w takim niezależnym organie, oczekuje się dokładnie 

powstrzymywania się od starania się o względy partii politycznych lub organów, które same zostały 

wyznaczone lub wybrane przez lub za pośrednictwem takich partii.  

 

W końcu, nie nalegając na jakiś konkretny system głosowania, Karta wskazuje, że metoda wyboru 

sędziów do tego organu musi gwarantować jak najszerszą reprezentację sędziów.  

… 
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3.3 Procedura rekrutacyjna w niektórych systemach krajowych przewiduje okres próbny zanim dokonane 

zostanie ostateczne mianowanie na sędziego, a inne rekrutują sędziów na zasadzie odnawialnych umów na 

czas określony.  

 

 

W takich przypadkach decyzja o nie mianowaniu na sędziego lub nieprzedłużeniu umowy może zostać 

podjęta wyłącznie przez niezależny organ władzy, o którym mowa w ustępie 1.3 niniejszego 

dokumentu, lub na podstawie jego propozycji, rekomendacji lub po zasięgnięciu jego opinii. Z tego 

powodu muszą zostać zapewnione gwarancje poprzez interwencję niezależnego organu władzy. W 

stopniu, w jakim dyskusji może podlegać jakość jako sędziego jednostki, która znajduje się w okresie 

próbnym, Karta stanowi, że prawo zwrócenia się z wnioskiem do niezależnego organu władzy, o 

którym mowa w ustępie 1.4, przysługuje takiej jednostce. Projekt ustawy uwzględnia ten wymóg, 

stanowiąc iż to KRS jest organem odpowiedzialnym za określenie kryteriów mianowania. Konstytucja 

RP kładzie dalszy nacisk na ten wymóg, stanowiąc, iż sędziowie są powoływani przez Prezydenta na 

wniosek KRS (art. 179).  

 

Proponowany okres próbny dla asesorów sądowych jest zgodny z zaleceniami Opinii nr 1 (2001) 

Europejskiej Rady Konsultacyjnej Sędziów (CCJE) przedłożonej Komitetowi Ministrów Rady Europy 

i dotyczącego norm niezawisłości i nieusuwalności sędziów. Poniżej wklejono odnośne artykuły:  

 

48. Według praktyki europejskiej, sędziów zazwyczaj powołuje się na czas nieoznaczony, do emerytury. 

Jest to najmniej problematyczna metoda z punktu widzenia niezawisłości sędziów.  

49. Wiele systemów prawa cywilnego przepisuje okresy szkolenia lub próby dla nowych sędziów.  

50. W niektórych państwach obowiązują powołania na czas oznaczony (np. 12 lat w Niemieckim 

Federalnym Sądzie Konstytucyjnym). Sędziowie są powszechnie nominowani do trybunałów 

międzynarodowych (np. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka) na czas oznaczony.  

… 

52. CCJE uważa, iż wyjątkowo, w sytuacjach, gdy pełnoprawny sędzia jest powoływany na czas 

oznaczony, powołanie to nie powinno być przedłużane, o ile nie zapewniono procedur zapewniających, 

iż: 

 (i) sędzia, wedle własnej woli, zostanie wyznaczony do ponownego powołania przez organ 

powołujący, oraz 
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 (ii) decyzja dotycząca ponownego powołania zostanie podjęta całkowicie obiektywnie, 

kompetentnie i bez wzglądu na kwestie polityczne  

 

53. CCJE uznała, że w sytuacji, gdy okres powołania jest na czas oznaczony lub próby, szczególnie 

istotna jest kwestia organu odpowiedzialnego za obiektywność i przejrzystość metody powołania lub 

ponownego powołania sędziego na czas nieoznaczony. Ponadto, propozycja powoływania asesorów 

sądowych na czas oznaczony jest wspierana przez Podstawowe Zasady Narodów 

Zjednoczonych dotyczące Niezawisłości Sądownictwa. 

 

Podstawowe Zasady Narodów Zjednoczonych dotyczące Niezawisłości Sądownictwa 

11. Prawo odpowiednio zagwarantuje czas sprawowania funkcji sędziego, jego niezawisłości, 

bezpieczeństwa, odpowiedniego wynagrodzenia, warunków służby, emerytury oraz wieku 

emerytalnego.  

12. Sędziowie są powoływani oraz nominowani na czas gwarantowany do wieku emerytalnego lub 

wygaśnięcia kadencji, o ile taką przewidziano.  

 

Tym samym, IBAHRI i CCBE nie uważają, by proponowana zmiana stała w sprzeczności z 

obowiązującym prawem międzynarodowym, pod warunkiem, iż powołanie na czas nieoznaczony 

odbywa się z wyłącznej rekomendacji KRS, a rząd nie posiada uprawnień do powoływania sędziów na 

czas nieoznaczony po zakończeniu okresu próbnego (za wyjątkiem roli, którą jest automatyczne 

zatwierdzenie przewidziane konstytucyjnie). Jak wykazano powyżej, koncepcja okresów próbnych lub 

powołania na czas oznaczony funkcjonuje w pozostałych państwach europejskich, i trudno sugerować, 

by koncepcja ta automatycznie naruszała niezawisłość sędziów.  

 

Należy jednak pamiętać, iż w szczególnym, polskim klimacie politycznym, dostępność okresu próby 

lub wymogów przedłużenia okresu powołania może stanowić zagrożenie wobec niezawisłości sędziów. 

Jeśli sędzia powołany na czas oznaczony obawia się, iż Prezydent RP może odmówić mu powołania na 

czas nieoznaczony, co miało już miejsce w odniesieniu do całej listy zalecanych kandydatów, 

niezawisłość sędziów w okresie powołania na czas oznaczony jest znacząco zagrożona.  

 

Nowelizacja ta budzi dodatkowe obawy, jeśli rozpatrzymy ją w połączeniu z szeregiem propozycji 

ustawodawczych ostatnio uchwalonych lub wprowadzonych przez rząd polski. Tym samym, IBAHRI i 

CCBE obawiają się możliwości nadużyć tego uprawnienia. IBAHRI i CCBE obawiają się, iż biorąc 
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pod uwagę liczbę pozostałych naruszeń niezawisłości sędziów ze strony władzy wykonawczej, 

powołani asesorzy sądowi mogą podlegać nieusprawiedliwionemu naciskowi politycznemu w 

początkowym okresie ich powołania. Istnieje też poważna obawa, iż ostatnia odmowa Prezydenta RP 

do powołania sędziów odzwierciedla chęć zwiększenia jego wpływu na kwestię powoływania sędziów, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu roli KRS. IBAHRI i CCBE tym samym wyrażają niepokój, iż 

nowelizacja może stanowić próbę pozyskania niedopuszczalnego poziomu wpływu na sądownictwo 

przez poprzedni rząd.  

4. Zmiany procedur dyscyplinarnych z zakresu oskarżania sędziów, którzy popełnili 
przestępstwa umyślne 
 

Na mocy art. 181 Konstytucji RP, sędziowie są chronieni od automatycznej odpowiedzialności karnej i 

zatrzymania, choć mogą być aresztowani i zatrzymani w sytuacji ujęcia ich na gorącym uczynku 

przestępstwa: 

 

Art. 181 

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub 

aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest 

niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie 

powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe 

zwolnienie zatrzymanego.  

 

Art. 196 zapewnia taką samą ochronę sędziom Trybunału Konstytucyjnego:  

 

Art. 196 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału 

Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie 

może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, 

jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O 

zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może 

nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.  

 

Zgodnie z komentarzem do ustawy o sądach z dnia 29 czerwca, „immunitet sędziowski” w Polsce: 
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„...wiąże się ze szczególną rolą społeczną, jaką wykonują sędziowie w państwie, znajdując 

uzasadnienie w wartościach chronionych konstytucyjnie i służy zapewnieniu niezawisłego 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji również realizacji zasady legalizmu i 

praworządności. Jest elementem funkcjonowania demokratycznego ładu społecznego i gwarancją 

należytej ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostek.”13 

 

Przed uchwaleniem ustawy o sądach z 29 czerwca, sędziowie w Polsce posiadali immunitet od 

odpowiedzialności karnej lub ograniczenia wolności, do czasu podjęcia decyzji przez właściwy sąd 

(sąd dyscyplinarny), za wyjątkiem sytuacji dotyczących popełnienia przestępstwa umyślnego. Oznacza 

to, iż sędzia w Polsce nie może zostać postawiony w stan oskarżenia bez zgody sądu dyscyplinarnego. 

W razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa i następującego zatrzymania, prezes 

właściwego sądu może zarządzić natychmiastowe zwolnienie, podczas gdy sąd dyscyplinarny 

podejmuje decyzję co do zgody na wszczęcie postępowania wobec sędziego. Jedynie prezes sądu może 

orzec o zawieszeniu sędziego po jego aresztowaniu. W przeszłości sytuacja taka zdarzała się wyłącznie, 

gdy sędziego zatrzymano na uczynku przestępstwa, takiego jak prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwym. Delegację poinformowano, iż decyzje sądów dyscyplinarnych co do znoszenia 

immunitetu sędziowskiego mogą trwać do siedmiu miesięcy. 

 

Immunitet sędziowski w tej formie, choć nietypowej, funkcjonuje również w Rosji i na Węgrzech. W 

tym pierwszym kraju, wszyscy sędziowie są chronieni immunitetem od postępowania karnego, który 

może zostać zniesiony jedynie przez sędziowską komisję kwalifikacyjną. Prokurator nie może wszcząć 

dochodzenia wobec sędziego bez zniesienia immunitetu przez komisję. Celem immunitetu jest ochrona 

sędziów nie przed konsekwencjami przestępstw popełnionych przez sędziów, lecz przed oskarżeniami 

o charakterze politycznym, nawet zaaranżowanymi, wszczynanymi wobec sędziów niepopularnych 

pośród urzędników organów ochrony porządku publicznego lub urzędników politycznych. Na 

Węgrzech, za wyjątkiem, gdy ustawa tak stanowi, wszczęcie postępowania karnego jest dopuszczalne 

wyłącznie ze zgodą Prezydenta Węgier.  

 

Komentarz do projektu ustawy stanowi również: 

 

„Sędziowie tworzą szczególny korpus wśród zawodów prawniczych, odróżniający się od innych 

funkcjonariuszy publicznych nie tylko wysokim poziomem kwalifikacji, ale także gwarancjami 

                                                 
 



Listopad 2007 - Atak na sprawiedliwość: raport nt. praworządności w Polsce 41

niezależności. Gwarancje te uważane są za niezbędny element statusu prawnego sędziego w 

państwie, warunkujący dopuszczalność sprawowania przez nich wymiaru sprawiedliwości. 

Immunitet sędziowski wiąże się ze szczególną rolą społeczną, jaką wykonują sędziowie w państwie, 

znajdując uzasadnienie w wartościach chronionych konstytucyjnie i służy zapewnieniu niezawisłego 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji również realizacji zasady legalizmu i 

praworządności. Jest elementem funkcjonowania demokratycznego ładu społecznego i gwarancją 

należytej ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostek. …. W Polsce sędziom przysługuje 

immunitet formalny, rozumiany jako ujemna przesłanka procesowa, w zakresie szeroko 

rozumianego postępowania karnego, immunitet materialny w zakresie odpowiedzialności za 

wykroczenia oraz przywilej nietykalności. Utrzymywanie wspomnianej instytucji uzasadnione jest 

tym, że odpowiednio ukształtowany zakres immunitetu służyć może zapewnieniu ochrony 

niezawisłości sędziego, zapewniać swobodę dokonywania przez niego oceny stanu rzeczy, 

ograniczać możliwość nacisków przez wszczynanie przeciwko niemu nieuzasadnionych postępowań 

sądowych, dawać większą swobodę w podejmowaniu rozstrzygnięć. Immunitet sędziowski służyć 

ma zapewnieniu właściwego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Nie powinien być zatem 

postrzegany jako przywilej osoby piastującej stanowisko sędziowskie, ale raczej jako gwarancja 

właściwego realizowania funkcji społecznej.” 

 

Nowy art. 130 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw powierza 

również Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienie do zarządzenia natychmiastowej przerwy w 

czynnościach służbowych sędziego w sytuacjach, gdy sędziego zatrzymano z powodu schwytania na 

gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu 

dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają „natychmiastowego 

odsunięcia” go od wykonywania obowiązków służbowych, do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd 

dyscyplinarny.  

 

Art. 130. § 1. Jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia 

przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga 

sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania 

obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić 

natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez 

sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc.  

§ 2. Jeżeli sędzia, o którym mowa w § 1, pełni funkcję prezesa sądu, zarządzenie przerwy w 

czynnościach służbowych należy do Ministra Sprawiedliwości.  
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§ 3. O wydaniu zarządzenia, o którym mowa w § 1, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości, w 

terminie trzech dni od dnia jego wydania, zawiadamia sąd dyscyplinarny, który niezwłocznie, nie 

później niż przed upływem terminu, na który przerwa została zarządzona, wydaje uchwałę o 

zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych albo uchyla zarządzenie o przerwie w 

wykonywaniu tych czynności. Sąd dyscyplinarny zawiadamia sędziego o posiedzeniu, jeżeli uzna to 

za celowe.  

 

Choć pojęcie zatrzymania sędziego z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia 

przestępstwa umyślnego jest zrozumiałe, sytuacja, w której Minister Sprawiedliwości może zarządzić 

natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego ze względu na „powagę sądu” lub 

„istotne interesy służby”, jest niejasna i niesprecyzowana w ustawie. Zapis ten można interpretować 

jako umożliwiający Ministrowi usunięcie sędziego w oparciu o przesłanki czysto subiektywne w 

szerokiej gamie przypadków, co stwarza możliwość nadużycia tego uprawnienia.  

 

Zmiana art. 80 §2c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych zobowiązuje 

sąd dyscyplinarny do wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności 

karnej, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. 

Poprzednio, sąd dyscyplinarny dysponował wyłącznym uznaniem co do wszczęcia postępowania 

(sytuacja taka utrzyma się w mocy do dnia 1 stycznia 2008 r., gdy zmiany ustawy wejdą w życie).  

 

29) w art. 80: 

(b) § 2c otrzymuje brzmienie: 

  „§ 2c. Sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez 

niego przestępstwa. Uchwała zawiera rozstrzygnięcie w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie 

sędziego do odpowiedzialności karnej wraz z uzasadnieniem.” 

 

(c) po § 2c dodaje się § 2d-2h w brzmieniu: 

‘2d. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej w terminie czternastu dni od dnia jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego, 

z zastrzeżeniem art. 80a § 1.  

§2e. Przed wydaniem uchwały sąd dyscyplinarny wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego, a także 

sędziego, przedstawiciela organu lub osobę, którzy wnieśli o zezwolenie, jeżeli się stawią. Ich 

niestawiennictwo nie wstrzymuje rozpoznania wniosku.  
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§2f. Sędzia, którego dotyczy postępowanie ma prawo wglądu do dokumentów, które zostały 

załączone do wniosku, chyba że prokurator, kierując wniosek do sądu dyscyplinarnego zastrzegł, że 

dokumenty te lub ich część nie mogą być sędziemu udostępnione z uwagi na dobro postępowania 

przygotowawczego.  

§2g. W przypadku, o którym mowa w § 2f, przewodniczący sądu dyscyplinarnego odmawia sędziemu 

wglądu do dokumentów w zakresie zastrzeżonym przez prokuratora. 

§2h. Jeżeli prokurator składając wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności 

karnej wnosi jednocześnie o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie sędziego, uchwała zezwalająca 

na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej obejmuje również zezwolenie na zatrzymanie 

sędziego i zastosowanie tymczasowego aresztowania, chyba że sąd dyscyplinarny postanowi inaczej.” 

 

Jeśli za przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat ośmiu, termin 14 dni stosuje się do 

wydania uchwały licząc od daty otrzymania wniosku o zgodę na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej przez sąd dyscyplinarny. W takich wypadkach, sąd dyscyplinarny musi 

wydać uchwałę umożliwiającą postawienie zarzutów jeśli występuje uzasadnione podejrzenie, iż 

sędzia popełnił przestępstwo. Przepis ten zdaje się zdejmować z sądu dyscyplinarnego ciężar 

uznania, czy sędziego można postawić w stan oskarżenia.  

 

Sytuacja ma się inaczej, jeśli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna 

granica wynosi co najmniej 8 lat:  

 

30) po art. 80 dodaje się art. 80a-80d w brzmieniu: 

 

„Art. 80a. § 1. Jeżeli sędzia został zatrzymany, a prokurator składając wniosek o zezwolenie na 

pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za popełnienie zbrodni lub występku umyślnego, 

zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, wnosi 

jednocześnie o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie sędziego, sąd dyscyplinarny rozpoznaje ten 

wniosek w terminie 24 godzin od chwili jego wpłynięcia. Na posiedzenie sądu dyscyplinarnego 

sędziego doprowadza organ, który dokonał jego zatrzymania.  

 

§ 2. Kopię wniosku, o którym mowa w § 1, wraz z kopią dokumentów załączonych do wniosku, 

prokurator niezwłocznie doręcza Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. 
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§ 3. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały. Jednakże Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego, na wniosek sędziego, może wstrzymać jej wykonanie w części dotyczącej 

zezwolenia na tymczasowe aresztowanie. W razie wstrzymania wykonania uchwały, prokurator może 

wykonać z udziałem sędziego jedynie niezbędne czynności procesowe. 

 

§ 4. Sędzia może złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania uchwały w części dotyczącej zezwolenia 

na tymczasowe aresztowanie do protokołu bezpośrednio po wydaniu uchwały zezwalającej na 

pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej i zastosowanie tymczasowego aresztowania. O 

uprawnieniu do złożenia wniosku należy sędziego pouczyć.  

 

§ 5. Kopię wniosku, o którym mowa w § 4, wraz z kopią protokołu posiedzenia, sąd dyscyplinarny 

doręcza niezwłocznie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.” 

 

Dlatego też, w sytuacji popełnienia zbrodni lub występku umyślnego, zagrożonego karą pozbawienia 

wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, uchwałę należy podjąć w ciągu 24 godzin. 

Uchwała zezwalająca na postawienie sędziego w stan oskarżenia może zostać również podjęta pod 

nieobecność sędziego i bez potrzeby jego przesłuchania. Ta druga zmiana została uzasadniona przez 

poprzedni rząd jako mająca na celu zagwarantowanie interesów wymiaru sprawiedliwości i uniknięcie 

zbędnej zwłoki. 

 

Dodatkowa zmiana art. 80 §3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

wprowadziła termin rozpatrzenia zażalenia przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji, tym samym 

przyśpieszając procedurę wydania zgody na postawienie sędziego w stan oskarżenia.  

 

Według komentarza, zamierzeniem art. 130 jest udzielenie Ministrowi Sprawiedliwości prawa do 

zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego ujętego na gorącym uczynku przestępstwa, 

w szczególności, gdy: 

 

„…prezes właściwego sądu odstąpił od podjęcia stosownej decyzji bez uzasadnionego powodu. W 

celu umożliwienia Ministrowi Sprawiedliwości skorzystania z przyznanego mu uprawnienia, 

przewiduje się wprowadzenie obowiązku niezwłocznego powiadamiania Ministra Sprawiedliwości 

przez prezesa o przyczynach odstąpienia od zarządzenia przerwy w czynnościach sędziego. Zmiana 

ta powoduje jednak konieczność dokonania zmiany art. 131 § 1 ustawy (art. 1 pkt 31 i 32 projektu). 

Zmiana ta nie znalazła akceptacji Krajowej Rady Sądownictwa.”  
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Według komentarza, zmiany dotyczące podejmowania działań dyscyplinarnych wobec sędziów 

wprowadzono w celu „wyeliminowania możliwości odmowy wydania zezwolenia na pociągnięcie 

sędziego do odpowiedzialności karnej, w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia 

przez niego przestępstwa oraz przyspieszenie procedury zmierzającej do uzyskania takiego 

zezwolenia.” 

 

W toku prowadzonych prac, delegacja powzięła informacje o szerokim niezadowoleniu ze zmian 

wprowadzonych do przepisów dotyczących immunitetu sędziowskiego mających na celu umożliwienie 

Ministrowi Sprawiedliwości sprawowanie kontroli nad pewnymi aspektami procesu dyscyplinarnego 

wszczynanego wobec członków społeczności sądowniczej (np. możliwość nakazania 

natychmiastowego zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego). Większość osób i 

stowarzyszeń, z którymi delegacja rozmawiała stwierdziła, iż zmiany te stanowią próbę ówczesnego 

Ministra Sprawiedliwości i rządu zwiększenia ogólnego oddziaływania rządu na sądownictwo, 

ingerencji w niezawisłość sędziów i osłabienie uprawnień i roli organów takich, jak KRS.  

 

Zmiany te oceniano również jako niezbędne w celu zajęcia się istotnymi problemami sądownictwa w 

Polsce. Według tego źródła, powszechnie uważa się, iż sądy działają powoli, niekompetentnie i są 

skorumpowane. Dla społeczeństwa, sądownictwo jest niejaką zagadką: jest to zamknięta społeczność, 

a wszelkie wewnętrzne postępowania dyscyplinarne nie są nagłaśniane. Poprzednio, gdy prezesi 

sądów byli jedynymi osobami uprawnionymi do odbierana immunitetów sędziowskich, uważano, iż 

sytuacje takie będą należeć do rzadkości, a prezesi nie będą postępować obiektywnie oceniając 

zachowanie własnych sędziów.  

 

Zasadą prawa międzynarodowego jest, że wszelkie skargi lub akty oskarżenia wnoszone wobec 

sędziów w związku z obowiązkami sądowniczymi i zawodowymi są rozpatrywane szybko i uczciwie, 

zgodnie z obowiązującą procedurą. Podobnie, prawo międzynarodowe przewiduje zasadę, zgodnie z 

którą sędziego można zawiesić w obowiązkach lub odwołać ze stanowiska wyłącznie w wypadku jego 

niezdolności do pracy lub zachowania, w wyniku którego sędzia jest niezdolny do wykonywania 

powierzonych mu obowiązków. Sędziom przysługuje też prawo do uczciwego procesu. 

 

Umożliwienie Ministrowi Sprawiedliwości prawa do zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych 

sędziego może być postrzegane jako zbytnia ingerencja władzy wykonawczej, stojąca w sprzeczności z 
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Konstytucją. Może to również oznaczać, iż przepis ten narusza art. 1.3 Europejskiej Karty Ustawowych 

Zasad Dotyczących Sędziów, który przewiduje interwencję w sprawach dotyczących sędziów ze strony 

organu władzy niezależnego od organów władzy wykonawczej bądź ustawodawczej: 

 

1.3 W odniesieniu do każdej decyzji mającej wpływ na selekcję, rekrutację, powoływanie, 

rozwój kariery lub zakończenie służby przez sędziego, statut przewiduje interwencję organu władzy 

niezależnego od organów władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, w którym co najmniej połowa 

zasiadających to sędziowie wybrani przez innych sędziów, kierujących się metodami 

gwarantującymi jak najszerszą reprezentację stanu sędziowskiego.  

 

Karta przewiduje również nałożenie sankcji na sędziego zaniedbującego obowiązki jedynie, gdy 

sąd lub organ złożony z połowy wybranych sędziów podjął decyzję, zaproponował, zalecił lub 

wyraził zgodę na takie nałożenie sankcji.  

 

5. Odpowiedzialność 

5.1  Zaniedbanie przez sędziego jednego z obowiązków wyraźnie określonych przez statut może 

dać podstawę do sankcji wyłącznie na podstawie decyzji, w wyniku propozycji, zalecenia lub za 

zgodą trybunału lub organu władzy składającego się przynajmniej w połowie z wybranych sędziów, 

w ramach postępowania o takim charakterze, który obejmuje pełne przesłuchanie stron i w którym 

sędzia, przeciwko któremu toczy się postępowanie, musi mieć prawo do zastępstwa prawnego. 

Skala sankcji, które mogą zostać nałożone, jest ustalona w statucie, a ich nałożenie podlega zasadzie 

proporcjonalności. Decyzja organu wykonawczego lub trybunału lub organu ogłaszającego sankcję, 

jak jest to przewidziane w niniejszej Karcie, może zostać zaskarżona do wyższego organu władzy 

sądowniczej.  

 

Wyraźnie widać, iż pod koniec art. 5.1 powyżej, decyzja o nałożeniu sankcji przez organ władzy 

wykonawczej (np. Ministra Sprawiedliwości) może zostać zaskarżona do wyższego organu władzy 

sądowniczej, czego nie przewiduje przepis wprowadzony przez uprzedni rząd polski. 

 

Podstawowe Zasady Narodów Zjednoczonych dotyczące Niezawisłości Sądownictwa umożliwiają 

zawieszenie sędziego w pełnieniu obowiązków w razie niezdolności pełnienia obowiązków lub w razie 

zachowania, „które uniemożliwia sędziemu wykonywanie obowiązków”. Podobnie do Europejskiej 

Karty Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów, Zasady proponują, by wszelkie decyzje dotyczące 

postępowania dyscyplinarnego, zawieszania sędziów i odwoływania ich ze stanowiska wymagały 
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przeprowadzenia niezależnego przeglądu. Należy zauważyć, iż instrumenty te nie gwarantują sędziom 

nietykalności karnej. Odnośne przepisy Zasad przytoczono poniżej: 

Nietykalność: 

 

16.  Bez uszczerbku dla procedury dyscyplinarnej lub prawa odwołania lub żądania odszkodowania 

od państwa, zgodnie z prawem krajowym, sędziom winien przysługiwać immunitet osobisty od 

postępowania cywilnego o szkody pieniężne za niewłaściwe działanie lub braki w wykonaniu funkcji 

sądowniczych.  

 

Odwołanie:  

 

18.  Sędziów można zawiesić lub odwołać z zajmowanego stanowiska wyłącznie w razie 

niezdolności do pełnienia funkcji lub zachowania, które uniemożliwia im wykonywanie powierzonych 

obowiązków.  

 

20.  Decyzje dotyczące postępowania dyscyplinarnego, zawieszania sędziów i odwoływania ich ze 

stanowiska winny wymagać przeprowadzenia niezależnego przeglądu. Zasada ta nie może dotyczyć 

decyzji sądu najwyższego oraz aktów prawnych dotyczących impeachmentu (oskarżenia osób na 

wysokich stanowiskach chronionych immunitetem) lub podobnych postępowań.  

 

Możliwość nadużycia tego uprawnienia w obecnym klimacie politycznym stwarza powody do obaw. 

Delegację poinformowano o sytuacji, w której mogło już zajść takie nadużycie. Według źródła, 

ostatnio zawieszono sędziego pod zarzutem ujęcia na czynie przyjmowania korzyści majątkowej. 

Źródło twierdziło, iż akt przestępstwa ustawiono, by usunąć sędziego, który wypadł z łask partii 

rządzącej. Niestety, delegacja nie była w stanie potwierdzić autentyczności doniesienia. Mimo to, 

wykazuje ono ewentualne konsekwencje zmian ustawodawczych. Zmiana ta wydaje się być kolejną 

próbą kontroli i ingerencji w sądownictwo ze strony partii rządzącej. 

 

IBAHRI i CCBE mają podejrzenia co do motywu zmian ustawodawczych powierzających Ministrowi 

Sprawiedliwości możliwość zawieszenia sędziego w obowiązkach służbowych. Zasadą prawa 

międzynarodowego jest, że zawieszenia sędziego oraz nałożenia innych sankcji dokonuje niezależny 

organ, taki jak KRS lub sąd dyscyplinarny. IBAHRI i CCBE obawiają się również ograniczeń 

nałożonych na sąd arbitrażowy w zakresie udzielania zgody na rozpoczęcie postępowania wobec 

sędziego. Zgodnie z powyższym, wydaje się, iż uprawnienia sądu dyscyplinarnego zostały w 
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znaczącym stopniu ograniczone. Decyzja o wyrażeniu ewentualnej zgody na wszczęcie postępowania 

wobec sędziego nie znajduje się już w zakresie kompetencji sądu dyscyplinarnego.  

5. Zmiany postępowania dyscyplinarnego  
 

7 września 2007 do Sejmu wpłynęła ustawa o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób 

wykonujących zawody prawnicze: ustawa o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących 

niektóre zawody prawnicze (ustawa o postępowaniu dyscyplinarnym). Na mocy ustawy, w sądzie 

apelacyjnym tworzy się nowy wydział dyscyplinarny w celu rozpoznawania spraw dyscyplinarnych.  

 

W trakcie realizacji misji, delegacja rozpoznała implikacje ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym dla 

prawników (patrz rozdział 3), lecz nie zbadała implikacji dla sądownictwa. Jednakże, należy zauważyć, 

iż ustawa zdaje się zwiększać rolę Ministra Sprawiedliwości nad sądownictwem w sprawach 

dyscyplinarnych. Niestety, ze względu na ograniczenia czasowe wobec misji, nie było możliwości 

dalszego zbadania tych implikacji.   

6. Powołania sędziowskie 
 

Ustawa z 29 czerwca zawiera również szereg poprawek dotyczących powołań sędziowskich, które to 

poprawki wzbudziły obawy i konsternację wśród polskich społeczności prawniczych i sędziowskich. 

Zmiany te obejmują powierzenie nowych uprawnień Ministrowi Sprawiedliwości do: 

• powoływania prezesów określonych sądów; 

• wyznaczania prezesów na czas oznaczony; oraz 

• tworzenia wolnych stanowisk sędziowskich i wyznaczania osób na te stanowiska. 

 

POWOŁYWANIE PREZESÓW SĄDÓW  

 

Ustawa o sądach z 29 czerwca umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości powoływanie prezesów sądów 

okręgowych i rejonowych, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu i opinii 

prezesa przełożonego sądu apelacyjnego. Poprzednio, choć Minister Sprawiedliwości odpowiadał za 

powołanie prezesów takich sądów, był zobowiązany do pozyskania zgody właściwego zgromadzenia 

ogólnego sędziów. W razie odmowy takiej zgody, Minister mógł odwołać się do KRS, a w razie braku 

zgody ze strony KRS, Minister nie mógł powołać wybranej przez siebie osoby. 
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Poniżej przytoczono treść odnośnych przepisów: 

 

7) w art. 24 § 1 otrzymuje brzmienie: 

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

albo sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu i opinii prezesa 

przełożonego sądu apelacyjnego. 

8) w art. 25 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

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

albo sądu rejonowego, po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa 

przełożonego sądu okręgowego. 

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

termin do wydania opinii przez kolegium wynosi czternaście dni.” 

 

TYMCZASOWY PREZES SĄDU 

 

Ustawa o sądach z 29 czerwca umożliwia również Ministrowi Sprawiedliwości wyznaczanie sędziego 

na stanowisko prezesa sądu apelacyjnego, sądu okręgowego i sądu rejonowego, w razie gdy prezes „nie 

został powołany”, z przyczyn, których nie podano w ustawie, a w sytuacji, w których powołano więcej 

niż jednego wiceprezesa lub nie powołano wiceprezesa, na oznaczony okres 6 miesięcy. 

 

6) w art. 22: 

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§1a. Prezes sądu apelacyjnego ustala podział czynności w sądzie apelacyjnym, a prezes sądu 

okręgowego w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych działających w okręgu sądowym, najpóźniej 

do końca listopada każdego roku, a także określa zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych 

oraz zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym, chyba że ustawa 

stanowi inaczej.”, 

b) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§6. Jeżeli prezes sądu nie został powołany, jego funkcje wykonuje wiceprezes. W sądzie, w którym 

powołano więcej niż jednego wiceprezesa, funkcje prezesa wykonuje wiceprezes wyznaczony przez 

Ministra Sprawiedliwości, a w razie gdy wiceprezes nie został powołany, wyznaczony przez Ministra 

Sprawiedliwości, na okres 6 miesięcy, sędzia tego lub przełożonego sądu. Wyznaczonym w tym trybie 

nie może być sędzia, który ostatnio pełnił funkcje prezesa tego sądu.” 
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Komentarz do ustawy zapewnia, iż zmianę tę wprowadzono jako środek „umożliwiający podniesienie 

skuteczności funkcjonowania administracji sądowej oraz … w celu umożliwienia zarządzania 

jednostką w razie zakończenia kadencji prezesa lub wystąpienia zdarzenia siły wyższej.” 

 

W trakcie misji, delegacja powzięła informację o powszechnej obawie, iż na mocy nowych przepisów 

Minister Sprawiedliwości może podjąć próbę opóźnienia powołania prezesa lub wiceprezesa w sądach, 

tak by mógł wyznaczyć tymczasowego kandydata wybranego przez Ministra (przykładowo, lojalnego 

opcji politycznej Ministra), mając pewność, że jeśli kandydat ten okaże się nieodpowiedni, okres jego 

wyznaczenia jest ograniczony do sześciu miesięcy. Ponadto, pojawiły się obawy, iż Minister 

Sprawiedliwości może dokonywać wyznaczeń tymczasowych ustawicznie, pomijając zwyczajowe 

procedury powoływania sędziów.  

 

TWORZENIE WOLNYCH STANOWISK SĘDZIOWSKICH  

 

Ustawa stanowi również, iż Minister Sprawiedliwości „mając na względzie racjonalne wykorzystanie 

kadr sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, 

przydziela nowe stanowiska sędziowskie poszczególnym sądom”. Przepis ten również umożliwia 

Ministrowi Sprawiedliwości wysuwanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie do KRS.  

  

22) art. 59 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 59.  Na każde wolne stanowisko sędziowskie, o którym mowa w art. 55 § 2, może zgłosić 

Krajowej Radzie Sądownictwa kandydata także Minister Sprawiedliwości. Przepisów art. 58 § 1-3 nie 

stosuje się. Do informacji przedstawianych przez kandydata na urząd sędziego w karcie zgłoszenia 

przepis art. 57 stosuje się.” 

 

Wszystkie trzy z powyższych zmian są postrzegane przez sędziów i przedstawicieli zawodów 

prawniczych jako część ogólnej inicjatywy ówczesnego Ministra Sprawiedliwości mającej na celu 

wywarcie wpływu na wszystkie aspekty systemu sądownictwa. Obecnie nie wiadomo, jaką wagę 

Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany przypisywać opiniom zgromadzenia ogólnego sędziów 

oraz prezesów sądów apelacyjnych przy powoływaniu prezesów sądów. Delegacji zgłoszono obawę, iż 

Minister Sprawiedliwości może wykorzystać swoje uprawnienia do powoływania prezesów sądów 
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okręgowych i rejonowych, na których może wywierać wpływ polityczny lub którzy wykazywali 

szczególne sympatie polityczne, pomijając opinie zgromadzenia ogólnego sędziów oraz/lub KRS.  

 

Do delegacji dotarły również obawy dotyczące ograniczonej roli KRS, która jest postrzegana przez 

osoby sprawujące zawody prawnicze za filar stojący na straży niezawisłości sędziów w Polsce. W 

chwili wizyty, delegację ustawicznie informowano, iż rząd (ówcześnie Prawa i Sprawiedliwości), a w 

szczególności Minister Sprawiedliwości i Prezydent RP, wyrażali podejrzliwość wobec stowarzyszeń 

prawniczych, takich jak KRS i zamierzali w maksymalnym stopniu osłabić ich rolę. Na spotkaniu 

International Academy of Trial Lawyers podczas wizyty tej organizacji w Polsce 6 października 2006 

r., Prezydent RP stwierdził, iż sędziowie dysponują 

 

„…olbrzymią władzą nad ludźmi; ... o tym, że są władzą kontrolowaną tylko w ramach pewnej 

korporacji …Przecież sędziów kontrolują także tylko i wyłącznie sędziowie i jest to przykład 

władzy w istocie większej niż władza polityka, większej często niż władza kogoś, kto dysponuje 

dużą własnością. To szczególny przywilej, ale także szczególna odpowiedzialność. Z tej 

odpowiedzialności, jak to bywa w naszym grzesznym świecie, jedni wywiązują się lepiej, ale są 

też tacy, którzy wywiązują się źle.”14 

 

Żaden z przepisów prawa międzynarodowego nie określa wyraźnie właściwej metody powoływania 

sędziów. Zasada 10 Podstawowych Zasad dotyczących Niezawisłości Sądownictwa wymaga, by 

metoda stosowana do powoływania sędziów „zapewniała ochronę przed powoływaniem sędziów z 

niewłaściwych przesłanek”. 

 

Kwalifikacje, dobór i szkolenie  

10. Osoby wybrane na stanowisko sędziowskie winny być osobami prawymi o odpowiednim talencie, 

przeszkoleniu i kwalifikacjach prawniczych. Wszelkie metody doboru sędziów winny zapewniać 

ochronę przed powoływaniem sędziów z niewłaściwych przesłanek. Podczas wyboru sędziów, nie 

dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznawaną religię, poglądy 

polityczne lub inne opinie, narodowość lub pochodzenie społeczne, stan majątkowy, urodzenie lub stan, 

za wyjątkiem, iż kandydat na stanowisko sędziowskie musi posiadać obywatelstwo danego kraju, co nie 

stanowi kryterium dyskryminacji.  

                                                 
14 „Swoją misję należy wykonywać uczciwie”, mowa Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na 
spotkaniu z International Academy of Trial Lawyers podczas wizyty tej organizacji w Polsce, tekst w j. angielskim dostępny 
pod adresem www.president.pl/x.node?id=2011993&eventId=7027193 9 września 2007 r. 



Listopad 2007 - Atak na sprawiedliwość: raport nt. praworządności w Polsce 52

 

Art. 14 (1) ICCPR stanowi, iż każdy ma prawo do „uczciwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przed 

właściwym, niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym na mocy prawa”. To samo gwarantuje 

art. 45 Konstytucji RP. HRC uznała ten wymóg w komentarzu ogólnym nr 13 i zauważyła, iż niesie on 

ze sobą szereg kwestii dotyczących „sposobu powoływania sędziów, kwalifikacji wymaganych do 

powołania, czasu sprawowania urzędu, warunków awansowania, przenoszenia i zakończenia funkcji, a 

także faktycznej niezależności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej oraz ustawodawczej”. 

 

Istnieją poważne obawy, iż uprawnienia Ministra Sprawiedliwości na mocy ustawy mogą zostać 

wykorzystane w niewłaściwy sposób w celu wywarcia wpływu na skład sędziowski oraz powoływanie 

prezesów sądów. Choć wykonanie tych uprawnień przez Ministra Sprawiedliwości po zasięgnięciu 

zgromadzenia ogólnego sędziów, KRS, oraz właściwego prezesa sądu może być dopuszczalne, 

wykonanie uprawnień bez zasięgnięcia takich opinii zagraża niezależności sądów.  

  

W społeczeństwie demokratycznym, sędziowie są postrzegani jako strażnicy praw człowieka i 

podstawowych wolności, a ich niezależność od władzy wykonawczej i sądowniczej ma kapitalne 

znaczenie dla zapewnienia ochrony tych praw i wolności. Biorąc pod uwagę wypowiedzi poprzedniego 

rządu przeciwko władzy sądowniczej oraz wyraźną kampanię środków ustawodawczych mających na 

celu osłabienie władzy sądowniczej, IBAHRI i CCBE mają pewne podejrzenia co do przesłanek 

proponowanej zmiany dotyczącej powoływania prezesów sądów na czas oznaczony i nieoznaczony 

oraz wyznaczania sędziów na wolne stanowiska.  

7. Zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego  
 
Prawdopodobnie najbardziej znaczące i niepokojące propozycje zawarto w sugerowanych zmianach 

dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany te określono w projekcie ustawy o zmianie ustawy o 

Trybunale Konstytucyjnym (ustawa o Trybunale Konstytucyjnym), którą przedłożono do Sejmu. 

Zmiany: 

i. wymagają rozpatrywania spraw z uwzględnieniem kolejności otrzymywania wniosków, a 

nie kolejności ustalonej priorytetowo; 

ii. zmieniają zasady powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego; 

iii. zobowiązują Trybunał do rozpatrywania każdej sprawy przez przynajmniej 11 z 15 sędziów, 

zastępując obecny przepis wymagający rozpatrywania sprawy przez 3-5 sędziów; oraz 
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iv. wprowadzają ograniczenia czasowe do postępowania, ustanawiając zasadę wymagającą 

rozpatrywania spraw przynajmniej trzy miesiące po wpłynięciu wniosku, lecz nie później 

niż w ciągu sześciu miesięcy.  

 
I. ROZPOZNAWANIE SPRAW W KOLEJNOŚCI ICH WPŁYWU  

 

Obecnie Prezes Trybunału Konstytucyjnego określa kolejność rozpatrywania spraw przez Trybunał. 

Jeśli Prezes zdecyduje, by sprawa otrzymała wyższy priorytet niż inna, Prezes ma prawo dokonania 

zmiany porządku spraw. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym proponuje zmienić to uprawnienie 

zobowiązując Trybunał do rozpatrywania spraw z uwzględnieniem kolejności ich wpływu. Art. 37 

projektu ustawy stanowi: 

 

 6) Art. 37 otrzymuje brzmienie:  

 

„Art. 37.1.Wnioski, pytania prawne i skargi konstytucyjne, co do których nie zachodzą przeszkody 

formalne, Trybunał kieruje do rozpoznania na rozprawie oraz wyznacza termin rozprawy, z 

uwzględnieniem kolejności wpływu spraw.” 

 

 

W razie wprowadzenia proponowanych zmian, istnieje obawa, iż uprawnienie Prezesa ulegnie 

znacznemu ograniczeniu, co spowoduje szybkie nagromadzenie zaległych spraw, choć zależy to od 

tego, w jakim stopniu trybunał będzie stosował się do przepisów tego artykułu. Zgodnie z artykułem, 

termin „z uwzględnieniem kolejności” oznacza, iż przepis ten można zignorować jeśli sprawa lub 

sprawy mają znacząco wyższy priorytet. Jednakże, jeśli przepis artykułu będzie przestrzegany w 

praktyce, zainteresowani rozmówcy wyrazili obawę, iż zmiana ta spowoduje natłok spraw, który 

uniemożliwi Trybunałowi szybkie rozpoznawanie wniosków dotyczących tej i pozostałych zmian 

ustawodawczych rozważanych w przyszłości. Najgorszy scenariusz przewiduje paraliż systemu 

poprzez napływ mniej istotnych spraw, opóźniających w nieskończoność rozpatrzenie ważnych spraw.  

 

Uzasadnienie do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zaledwie stanowi, iż „Zmiana art. 37 ust. 1 ma 

na celu dostosowanie obowiązującego brzmienia przyjętej w 

projekcie zasady pełnego składu”. Nie wyjaśnia to faktycznego wpływu zmiany, a rzekome 

uzasadnienie rządu jest niejasne.  
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Międzynarodowe prawo nie zabrania wyraźnie wprowadzania przepisów ustawodawczych 

określających kolejność rozpatrywania spraw przez określony sąd. Obawy związane z tą zmianą 

dotyczą ogólniejszego zakazu ingerencji w proces sądowniczy, o którym mowa w art. 4 Zasad 

Narodów Zjednoczonych dotyczących Niezawisłości Sądownictwa. 

 

… 

4. Wyklucza się niewłaściwą lub nieusprawiedliwioną ingerencję w proces sądowy, a orzeczenia sądowe 

nie podlegają weryfikacji. Zasada ta jest bez uszczerbku dla ponownego rozpatrzenia sprawy lub 

zmniejszenia lub złagodzenia przez właściwe organy kary nałożonej przez system sądowniczy, zgodnie 

z prawem.  

 

Nakładanie ograniczeń na administrację sądową, co stanowi zwykle domenę prezesa sądu, z dużym 

prawdopodobieństwem stanowi „niewłaściwą lub nieusprawiedliwioną ingerencję”. Wpływ tego 

przepisu jest spotęgowany faktem, iż ingeruje on w funkcjonowanie najwyższego trybunału w Polsce; 

Trybunału ponoszącego odpowiedzialność za orzekanie konstytucjonalności propozycji 

ustawodawczych. Delegację poinformowano, iż już występują opóźnienia w rozpatrywaniu spraw 

przez Trybunał. Po wprowadzeniu wymogu rozpatrywania spraw w kolejności ich wpływu, nowe 

sprawy, w tym sprawy przedkładane w związku z tą i innymi propozycjami ustawodawczymi, nie 

zostaną rozpatrzone przez długi okres czasu.  

 

II. POWOŁANIE PREZESA I WICEPREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

 

Obecnie, Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent RP spośród 

kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Art. 

194 Konstytucji RP stanowi: 

 

Art. 194 

(1) Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat 

spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest 

niedopuszczalny. 

(2) Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród 

kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 
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Zgodnie z art. 15 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 102, poz. 643 z 

późn. zm.), prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród dwóch 

kandydatów przedstawionych na każde stanowisko. W ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, 

proponuje się, by ten artykuł został zmieniony oraz by liczba kandydatów została zwiększona do 

trzech: 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 102, poz. 643 z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art.15.1. Prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród trzech 

kandydatów przedstawionych na każde ze stanowisk przez Zgromadzenie Ogólne. Powołanie 

następuje na okres trzech lat, lecz nie dłuższy niż do końca kadencji sędziego Trybunału.  

2. Kandydatów na stanowisko prezesa lub wiceprezesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne 

spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali kolejno największą liczbę głosów.  

3. Wybór kandydatów na stanowisko prezesa lub wiceprezesa Trybunału powinien być dokonany nie 

wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż jeden miesiąc przed upływem okresu urzędowania 

prezesa lub wiceprezesa, a w przypadku opróżnienia stanowiska prezesa lub wiceprezesa - w okresie 

jednego miesiąca. 

4. Obradom Zgromadzenia Ogólnego w części dotyczącej wyboru kandydatów na stanowisko prezesa 

lub wiceprezesa Trybunału przewodniczy najstarszy wiekiem sędzia Trybunału uczestniczący w 

Zgromadzeniu Ogólnym.” 

 

Uprzedni rząd uzasadnił tę zmianę w następujący sposób: 

 

„Przyznając kompetencję Prezydentowi do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa lub 

Wiceprezesa Trybunału, miał w swoim zamierzeniu spowodować, aby pracami Trybunału kierowała 

zarówno osoba ciesząca się zaufaniem pozostałych sędziów (stąd też Prezydent związany jest 

wskazaniem Zgromadzenia Ogólnego), jak i zaufaniem głowy państwa. W związku z tym należy 

uznać, że aktualne brzmienie artykułu 15 ustawy o Trybunale, który zawęża liczbę przedstawianych 

kandydatów do dwóch, a więc najniższej możliwej liczby kandydatów, która byłaby zgodna z 

Konstytucją, utrudnia w znaczący sposób Prezydentowi dokonanie wyboru osoby dającej 

odpowiednią rękojmię sprawowania tych funkcji. Ograniczenie grona kandydatów do dwóch 

powoduje także, że znacznie ułatwione jest swoiste wymuszenie na Prezydencie RP dokonania 
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określonego wyboru. Tego rodzaju zmuszanie głowy państwa pozbawia go de facto prerogatywy 

konstytucyjnej do dokonania realnego wyboru spośród kandydatów.  

 

Z powyższych względów, za zasadne należy uznać rozszerzenie grona kandydatów na stanowisko 

Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego do 3 osób. Taka zmiana, zachowując zasadę 

wyboru na każde z tych stanowisk osoby cieszącej się poparciem pozostałych sędziów Trybunału, 

umożliwia jednocześnie Prezydentowi RP na rzeczywiste korzystanie z jego konstytucyjnej 

prerogatywy wyboru.” 

 

Choć uzasadnienie to początkowo wydaje się rozsądne, członkowie polskiej społeczności prawniczej 

obawiają się, iż zmiana ta umożliwi Prezydentowi RP opóźnienie procesu powoływania Prezesa lub 

Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego do momentu wygaśnięcia kadencji obecnych sędziów (dobór 

kandydatów musi nastąpić nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem kadencji urzędującego 

Prezesa i Wiceprezesa). Delegację poinformowano, iż znaczna liczba sędziów wkrótce osiągnie koniec 

kadencji. Sędziowie ci zostaną zastąpieni w trybie głosowania parlamentarnego, zgodnie z art. 194 

Konstytucji RP, czyli decyzja może zostać podjęta przez rządzącą koalicję. W takim wypadku, istnieje 

możliwość, iż znacząca liczba nowych sędziów będzie wyrażać sympatie polityczne Prawa i 

Sprawiedliwości. Zwiększenie puli kandydatów na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Trybunału 

Konstytucyjnego umożliwiłoby Prezydentowi RP wybranie jednego z nowych sędziów 

sympatyzującego z partią. Władza wykonawcza uzyskałaby wpływ na najwyższy i najsilniejszy 

poziom władzy sądowniczej. Można twierdzić, iż ten poziom ingerencji władzy wykonawczej w skład 

najwyższego trybunału w Polsce stanowi naruszenie zasady odrębności władzy.  

 

Art. 195 Konstytucji RP gwarantuje niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego:  

Art. 195 

(1) Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają 

tylko Konstytucji. 

 

Europejska Karta Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów wyraźnie określa konieczność 

niezależności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej przy powoływaniu sędziów: 

 

1.3. W odniesieniu do każdej decyzji mającej wpływ na selekcję, rekrutację, powoływanie, rozwój 

kariery lub zakończenie służby przez sędziego, statut przewiduje interwencję organu władzy 

niezależnego od organów władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, w którym co najmniej połowa 
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zasiadających to sędziowie wybrani przez innych sędziów, kierujących się metodami gwarantującymi 

jak najszerszą reprezentację stanu sędziowskiego. 

… 

3.1. Decyzję o mianowaniu na sędziego wybranego kandydata oraz o przydzieleniu sędziego do 

określonego sądu podejmuje niezależny organ, o którym mowa w ustępie 1.3 niniejszej Karty lub jest 

ona podejmowana na jego propozycję lub wniosek lub za jego zgodą lub po zasięgnięciu jego opinii. 15 

 

Podstawowe Zasady Narodów Zjednoczonych dotyczące Niezawisłości Sądownictwa również 

zawierają przepisy gwarantujące awansowanie sędziów w oparciu o przesłanki obiektywne, a nie 

polityczne. 

 

1. Niezawisłość sądownictwa jest gwarantowana przez państwo i zapisana w Konstytucji lub 

obowiązującym prawie państwa. Obowiązkiem wszelkich instytucji państwowych i pozostałych jest 

poszanowanie i przestrzeganie zasady niezawisłości sądownictwa.  

… 

13. Awansowanie sędziów, o ile przewidziano taki system, winno opierać się wyłącznie na przesłankach 

obiektywnych, w szczególności kompetencjach, prawości i doświadczeniu sędziów.  

 

IBAHRI i CCBE rozumieją, iż niepokojące zmiany są uwarunkowane sytuacją panującą obecnie w 

Polsce. Jednakże, nie można twierdzić, iż zmiana ta narusza niezawisłość sądownictwa, ponieważ 

dodaje tylko jednego kandydata więcej do puli dostępnych kandydatów i zachowuje istotny wymóg, by 

kandydaci na te stanowiska zostali wyznaczeni przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału 

Konstytucyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż wyznaczeni kandydaci muszą zostać zatwierdzeni 

przynajmniej połową głosów Sejmu, wpływ Prawa i Sprawiedliwości zostaje w pewnym stopniu 

osłabiony. Jednocześnie, IBAHRI i CCBE będą w dalszym ciągu monitorować sytuację, by ocenić, czy 

uprawnienie to jest wykorzystywane w sposób niewłaściwy.  

 

                                                 
15 Anglojęzyczna wersja Europejskiej Karty Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów przyjętej podczas wielostronnego 
posiedzenia zorganizowanego przez Radę Europy jest dostępna pod adresem www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/legal_professionals/judges/instruments_and_documents/charte%20eng.pdf  (8-10 lipca 1998 r.) 
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III. ZWIĘKSZENIE LICZBY SĘDZIÓW ROZPATRUJĄCYCH SPRAWY  

 

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wprowadza również zmianę wymagającą rozpatrywania spraw 

przez przynajmniej 11 sędziów, zastępując obecny przepis wymagający rozpatrywania sprawy przez 3-

5 sędziów:  

 

3) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25.1. Trybunał orzeka w pełnym składzie. 

2. Rozpoznanie sprawy w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej jedenastu sędziów. 

Rozprawie przewodniczy prezes lub wiceprezes, a w razie przeszkód w przewodniczeniu przez te 

osoby - najstarszy wiekiem sędzia Trybunału.” 

  

Polska społeczność sędziowska uważa, iż zmiany te są alarmujące. Wymóg rozpoznawania sprawy 

przez tylu sędziów będzie mieć oczywisty wpływ na znaczne wydłużenie czasu niezbędnego do 

rozpatrzenia spraw, a w połączeniu ze zmianą kolejności rozpatrywania spraw, może umożliwić 

obowiązywanie ustaw niezgodnych z Konstytucją RP przez niedopuszczalnie długi okres czasu. 

Łączny wpływ obu przepisów prawdopodobnie sparaliżuje administrację Trybunału Konstytucyjnego.  

 

Oprócz utrudniania pracy Trybunału, przepis ten jest postrzegany jako kolejna nieuzasadniona 

ingerencja polskiego rządu we władzę sądowniczą, która narusza przepis art. 4 Podstawowych Zasad 

Narodów Zjednoczonych dotyczących Niezawisłości Sądownictwa. 

 

… 

4. Wyklucza się niewłaściwą lub nieusprawiedliwioną ingerencję w proces sądowy, a orzeczenia sądowe 

nie podlegają weryfikacji. Zasada ta jest bez uszczerbku dla ponownego rozpatrzenia sprawy lub 

zmniejszenia lub złagodzenia przez właściwe organy kary nałożonej przez system sądowniczy, zgodnie 

z prawem.   

 

IV. OGRANICZENIA CZASOWE  

 

Nowe zmiany proponują również wprowadzenie ograniczeń czasowych do postępowania 

prowadzonego przez Trybunał Konstytucyjny, na mocy których sprawy muszą być rozpatrywane nie 

wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż sześć miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. Osoby 
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zainteresowane informowały nas, iż propozycja ta jest praktycznie niewykonalna, w szczególności w 

połączeniu z koniecznymi opóźnieniami, które wystąpią w wyniku wprowadzenia pozostałych zmian.  

 

Nieznane jest uzasadnienie rządu dla wprowadzenia tej zmiany, choć istnieje możliwość, iż celem 

wprowadzenia tej zmiany było zasugerowanie, iż rząd popiera szybsze rozpatrywanie spraw. Zamiar 

ten negują inne zmiany, których rezultatem będą znaczne opóźnienia. W razie wprowadzenia takich 

ograniczeń, występuje duże prawdopodobieństwo, iż sprawy nie będą mogły być rozpatrywane w 

sposób wyczerpujący i sprawiedliwy.  

 

Przy braku logicznego uzasadnienia powodów wprowadzenia tych zmian, w szczególności 

omówionych w pkt (i) i (iv), wydaje się, iż poprzedni rząd rozpoczął poważny atak na niezawisłość 

sądownictwa, potencjalnie paraliżując funkcjonowanie jedynej instytucji, która może zbadać i odrzucić 

akty ustawodawcze niezgodne z Konstytucją RP. Jest to szczególnie niepokojące, gdy rozpatrzymy tę 

kwestię w połączeniu z szeregiem przedłożonych i uchwalonych aktów ustawodawczych, które 

ostatnio uznano za niekonstytucyjne, złożono do Trybunału Konstytucyjnego lub które IBAHRI i 

CCBE uznały za prawdopodobnie niezgodne z Konstytucją RP. Zmiany takie będą mogły 

obowiązywać pomimo tego, iż są wysoce niepokojące. IBAHRI i CCBE uważają tę zmianę za rażące 

lekceważenie niezawisłości najwyższego trybunału w Polsce oraz dowód, iż motywy przedłożenia tej i 

innych propozycji ustawodawczych omawianych w niniejszym raporcie są niewłaściwe i 

niekonstytucyjne. 

Niedawna odmowa Prezydenta RP powołania sędziów  
 

Zaledwie kilka dni przed wizytą delegacji IBAHRI/CCBE w Polsce, Prezydent RP po raz pierwszy w 

historii odmówił powołania osób wyznaczonych przez KRS do różnych sądów w kraju. IBAHRI i 

CCBE rozumieją, iż odmowa ta pozostaje w mocy. Zgodnie z art. 179 Konstytucji RP, Prezydent 

Rzeczypospolitej powołuje sędziów. Art. 179 stanowi: 

 

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 

na czas nieoznaczony. 

 

Większość przedstawicieli polskiej społeczności prawniczej interpretuje przepisy tego artykułu jako 

powierzające Prezydentowi obowiązek powoływania, lecz nie prawo odmowy powołania sędziów po 
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przedłożeniu wniosku KRS; interpretacja ta jest wsparta tekstem. Prezydent nie podał przyczyn 

odmowy powołania wyznaczonych sędziów. Niektórzy interpretują to jako rozmyślne naruszenie 

Konstytucji RP i znak przyszłego rozwoju sytuacji: mianowicie, że wpływ władzy wykonawczej na 

sądowniczą będzie się zwiększał, osłabiając niezależność i wyraźny rozdział władzy. Pozostali chcą 

„poczekać i zobaczyć”, sugerując iż Prezydent wkrótce powoła sędziów. Zainteresowani twierdzili, iż 

osoby, które ukończyły pełną edukację sędziowską są obecnie bez pracy.  

 

Kwestią wysoce niepokojącą jest, że Prezydent Rzeczypospolitej zdaje się podważać konstytucyjną 

procedurę powoływania sędziów. IBAHRI i CCBE będą monitorować tę sytuację.  
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Rozdział trzeci: Zagrożenia dla zawodu prawnika  

w Polsce 
 

Niezawisłość zawodu prawnika, aczkolwiek nie jest ujęta w żadnym wiążącym traktacie 

międzynarodowym, stanowi ważny element rządów prawa. Została ona uznana przez Zgromadzenie 

Ogólne w Podstawowych Zasadach ONZ dotyczących Roli Prawnika, przez Radę Europy w Zaleceniu 

(2000)21 oraz w licznych uchwałach Komisji Praw Człowieka.16  

 

W 1994 roku Komisja Praw Człowieka w swojej Rezolucji nr 1994/41 utworzyła stanowisko 

Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezawisłości Sędziów i Prawników. Stało się to w odpowiedzi 

na osłabienie środków ochrony prawników i sędziów oraz potęgujące się na całym świecie ataki na ich 

niezawisłość. Starania te wskazują na znaczenie przypisywane niezawisłości prawników i kluczowej 

roli, jaką pełnią oni w utrzymaniu rzetelnego systemu wymiaru sprawiedliwości. 

 

W Polsce zaproponowano szereg aktów ustawodawczych, które mogą negatywnie wpłynąć na 

niezawisłość prawników i ich zrzeszeń zawodowych. Jak wskazano w Rozdziale 1, świadczenie 

pomocy prawnej i reprezentowanie stron w sądzie należy do kompetencji dwóch profesji: adwokatów i 

radców prawnych. 

 

Pod koniec 2004 roku sporządzono i przyjęto w Parlamencie projekt Ustawy wprowadzającej zmiany 

do Ustawy prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i notariuszach. Akt ten wprowadził 

rozległe poprawki do przepisów regulujących zawody prawnicze i doprowadził do otwarcia tych 

zawodów na nowowchodzących bez konieczności odbywania stażu czy nawet zdawania egzaminu. W 

konsekwencji samorządowe organy zawodowe prawników zostały pozbawione jakiegokolwiek 

wpływu na proces wchodzenia do zawodu. Samorządy adwokatów i radców prawnych złożyły skargi 

do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w odpowiedzi na skargę Naczelnej Rady Adwokackiej z 

                                                 
16  Europejska Karta Ustawowych Zasad dotyczących Sędziów, przyjęta na wielostronnym spotkaniu zorganizowanym 
przez Radę Europy, na stronie www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/legal_professionals/judges/instruments_and_documents/charte%20eng.pdf  (8 - 10 lipca 1998r.) 
w tym rezolucje Komisji Praw Człowieka E/CN.4/RES/1994/41, E/CN.4/RES/1995/36, E/CN.4/RES/1996/34, 
E/CN.4/RES/1997/23, E/CN.4/RES/1998/35, E/CN.4/RES/1999/31, E/CN.4/RES/2000/42,  E/CN.4/RES/2002/43, 
E/CN.4/RES/2003/39, E/CN.4/RES/2003/43, E/CN.4/RES/1993/44 
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kwietnia 2006 roku i skargę Krajowej Rady Radców Prawnych z listopada 2006 roku wydał decyzję 

sprzeciwiającą się nowym regulacjom, które w efekcie straciły moc prawną. 

 

Od tego czasu były rząd wprowadził dodatkowe akty prawne dotyczące zawodu prawnika, z których 

niektóre pozostają w formie projektu i są rozpatrywane przez Parlament, a inne zostały już przyjęte. 

Projekty ustawodawcze obejmują następujące kwestie: 

1. nadzór Ministra Sprawiedliwości nad organami zawodowymi prawników; 

2. wprowadzenie nowej kategorii zawodu prawnika objętej licencją trzeciego stopnia i podlegającej 

bezpośrednio nadzorowi Ministra Sprawiedliwości; 

3. zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec prawników, rozszerzające uprawnienia Ministra 

Sprawiedliwości; 

4. nałożenie limitów na honoraria pobierane za usługi adwokatów i radców prawnych; 

5. wymóg składania osobistych deklaracji majątkowych przez osoby wykonujące zawody prawnicze; 

oraz 

6. wymóg prowadzenia rejestru umów z klientami oraz przedkładania tych umów w sądach przez 

osoby wykonujące zawody prawnicze. 

 

1. Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad organami zawodowymi prawników  
 

W marcu 2007 roku weszła w życie Ustawa z 29 marca 2007 roku o zmianie Ustawy Prawo o 

adwokaturze i niektórych innych ustaw (“Ustawa z 29 marca 2007r.”). Akt ten rozszerza uprawnienia 

nadzorcze Ministra Sprawiedliwości wobec samorządowych organów zawodowych prawników, w tym 

w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Stosowny wyciąg z Ustawy z 29 marca 2007 r. brzmi 

następująco: 

 

2. Minister Sprawiedliwości nadzoruje działalność samorządu zawodowego w zakresie i w sposób 

opisany w Ustawie. 

 

Zmiany wprowadzone tym aktem obejmują: 

 Wymóg przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości przez zrzeszenia zawodowe prawników kopii 

wszelkich podjętych uchwał w ciągu 21 dni od ich uchwalenia17 i brzmi następująco : 
 
                                                 
17 Art. 13a Prawa o adwokaturze, który jest identyczny z art. 47.1 Ustawy o radcach prawnych.  
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Po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

"Art. 13a. Organy adwokatury oraz organy izb adwokackich przesyłają Ministrowi Sprawiedliwości odpis 

każdej uchwały w terminie 21 dni od daty jej podjęcia.” 

 

 Wprowadzenie uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do wnioskowania do Sądu Najwyższego o 

uchylanie sprzecznych z prawem uchwał organów izby adwokackiej. Aczkolwiek nie jest to 

zawarte w ustawie, do słuchu delegacji doszły relacje o tym, że Minister Sprawiedliwości może 

zawiesić uchwały zrzeszenia do momentu wydania decyzji przez Sąd Najwyższy. Jeśli chodzi o 

adwokatów, odnośny przepis brzmi następująco: 
 

W art. 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Minister Sprawiedliwości zwraca się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem 

uchwał organów adwokatury i organów izb adwokackich w terminie 3 miesięcy od dnia ich 

doręczenia. Jeżeli zaskarżona uchwała rażąco narusza prawo, termin ten wynosi 6 miesięcy. 

2. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub uchyla uchwałę i przekazuje sprawę do 

ponownego rozpoznania właściwemu organowi adwokatury albo organowi izby adwokackiej, 

ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia. Skargę spóźnioną Sąd Najwyższy pozostawia bez 

rozpoznania."; 

 

Jeśli chodzi o radców prawnych przepis brzmi następująco: 

 

5) Art. 47 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 47. 1. Organy samorządu przesyłają Ministrowi Sprawiedliwości odpis każdej uchwały w 

terminie 21 dni od daty jej podjęcia. 

2. Minister Sprawiedliwości zwraca się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem 

uchwał organów samorządu w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia. Jeżeli zaskarżona 

uchwała rażąco narusza prawo, termin ten wynosi 6 miesięcy. Sąd utrzymuje zaskarżoną uchwałę w 

mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi 

samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia. Skargę spóźnioną Sąd Najwyższy 

pozostawia bez rozpoznania.". 

 

 Ustanowienie ścieżki zaskarżania do Ministra Sprawiedliwości uchwał Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej lub Krajowej Rady Radców Prawnych bądź orzeczeń sądów dyscyplinarnych;  
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W odniesieniu do adwokatury przepis brzmi następująco: 

 

6) W art. 68: 

a)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

‘6a. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej służy zainteresowanemu odwołanie do 

Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. 

6b. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium Naczelnej 

Rady Adwokackiej służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

decyzji.", 

 

11) Po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu: 

’ Art. 88a. Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne odwołanie 

przysługuje stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu 

orzeczenia albo postanowienia, wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia 

odwołania.’ 

 

W odniesieniu do radców prawnych przepis ten brzmi następująco: 

 

b) Po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

‘6. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zainteresowanemu służy odwołanie do 

Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. 

7. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium Krajowej Rady 

Radców Prawnych służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

decyzji.’ 

 

Art 704 Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie w sprawie odwołanie przysługuje stronom 

oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia albo 

postanowienia, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania. 

 

 Przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do zlecenia wszczęcia dochodzenia lub 

postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu: 

 

12) w art. 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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‘2. Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia albo postępowania przed sądem 

dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu.’ 

 

Podobny przepis dotyczy radców prawnych i aplikantów radcowskich: 

11) W art. 68 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

‘1a. Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia albo postępowania przed sądem 

dyscyplinarnym przeciwko radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu.’ 

 

Artykuły te zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2007 r. nr 99 poz. 664 i obowiązują od 20 

czerwca 2007 roku.  

 

Według Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej samorządowe organy 

zawodowe otrzymały możliwość uczestniczenia w debacie nad projektem ustawy. Obie organizacje 

wyraziły życzenie, by postępowania dyscyplinarne prawniczych organów zawodowych musiały być 

przejrzyste oraz by pozostały w gestii tychże profesji zamiast poddawania ich wpływom Ministra 

Sprawiedliwości. Życzenie to zostało najwyraźniej zlekceważone przez rząd. Obie organizacje 

sprzeciwiają się tej ustawie z racji tego, iż uprawnienia przyznane Ministrowi Sprawiedliwości są zbyt 

szerokie. Argumentują one, iż ustawa przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości kompetencje w zakresie 

nakazywania rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcia nie tylko dochodzenia, lecz również 

postępowania przed sądem dyscyplinarnym nawet, jeżeli w opinii tegoż rzecznika brak jest do tego 

dostatecznych podstaw lub dowodów. Obie organizacje stwierdzają, iż została później wprowadzona 

kolejna poprawka, mianowicie Ustawa z dnia 9 maja 2007 w sprawie zmiany ustawy, Kodeks 

Postępowania Karnego, która wprowadziła nowy przepis uprawniający Ministra Sprawiedliwości do 

występowania w charakterze strony w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na jego wniosek 

przez rzecznika dyscyplinarnego. Delegacja nie była w stanie uzyskać dodatkowych informacji na 

temat tej poprawki, lecz pozostaje zaniepokojona jej ewentualnymi konsekwencjami. 

 

Aczkolwiek ważna jest współpraca z rządem i przestrzeganie prawa, zrzeszenia adwokatury muszą 

zachować niezawisłość i nie mogą być poddawane niewłaściwym ingerencjom. Oznacza to, że 

zrzeszenia adwokatury powinny być kierowane przez swoich członków i pełnić instrumentalną rolę w 

ustanawianiu zasad wykonywania tego zawodu. 
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Co znamienne, art. 17 Konstytucji RP wyraźnie przewiduje tworzenie organów samorządowych w celu 

zapewnienia należytego wykonywania zawodu, którym organ ten ma kierować: 

 

Artykuł 17 

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody 

zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w 

granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.  

2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać 

wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. 

 

Artykuł 58 wymaga, by samorząd działał zgodnie z Konstytucją i ustawami. 

 

Artykuł 58 

1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 

2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O 

odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.  

3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy 

nadzoru nad tymi zrzeszeniami.  

 

W prawie międzynarodowym art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 

(ICCPR) przewiduje swobodę zrzeszania się, co oznacza że dla członków zawodów prawniczych 

tworzenie zrzeszeń zawodowych stanowi prawo człowieka. Niewłaściwa ingerencja rządu w 

organizacje pozarządowe stanowi potencjalne naruszenie tego artykułu.  

 

Artykuł 22 

 

1. Każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i 

przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów.  

2. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż przewidziane przez ustawę 

i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub 

publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i 

wolności innych osób. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w nałożeniu ograniczeń zgodnych z 

ustawą na wykonywanie tego prawa przez członków sił zbrojnych i policji.  
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3. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie uprawnia Państw Stron Konwencji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy z 1948 r. dotyczącej wolności związkowej do podejmowania kroków 

ustawodawczych lub stosowania prawa w sposób, który naruszałby gwarancje przewidziane w tej 

Konwencji.  

 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności również chroni to 
prawo: 
 

Artykuł 11 – Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się  

1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego 

stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich 

dla ochrony swoich interesów. 

2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i 

które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa 

państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i 

moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w 

nakładaniu zgodnych z prawem ograniczeń w korzystaniu z tych praw przez członków sił zbrojnych, 

policji lub administracji państwowej.  

 

Ogólne Zasady ONZ dotyczące Roli Prawnika również zawierają postanowienia wspierające 

uprawnienie prawników do swobody zrzeszania się i prawo do nie narażenia na groźbę “ścigania ... 

Lub inne sankcje za jakiegokolwiek działanie podjęte zgodnie z ustalonymi obowiązkami zawodowymi, 

normami i zasadami etyki.’: 

16. Rządy zapewniają, by prawnicy (a) byli w stanie wykonywać wszystkie swoje zawodowe funkcje 

bez zastraszania, przeszkód, szykan czy niewłaściwej ingerencji; (b) mogli podróżować i konsultować 

się swobodnie z klientami zarówno w obrębie własnego kraju jak i za granicą; oraz (c) nie doznawali ani 

nie byli narażeni na groźbę ścigania czy sankcje administracyjne, gospodarcze czy inne z racji 

jakiegokolwiek działania podjętego zgodnie z ustalonymi obowiązkami zawodowymi, normami i 

zasadami etyki.  

23. Prawnicy, podobnie do innych obywateli, mają prawo do swobody wyrażania opinii, przekonań, 

zrzeszania się i zgromadzeń. Posiadają oni w szczególności prawo do udziału w dyskusji publicznej na 

temat kwestii dotyczących prawa, wymiaru sprawiedliwości oraz promocji i ochrony praw człowieka, 

jak również do tworzenia i przystępowania do lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji, 

oraz do brania udziału w ich zgromadzeniach, bez podlegania ograniczeniom zawodowym z racji 
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podjętego zgodnie z prawem działania czy członkowstwa w zgodnym z prawem zrzeszeniu. Wykonując 

te prawa prawnicy zawsze postępują zgodnie z prawem i uznanymi normami i zasadami etycznymi 

obowiązującymi w zawodzie prawnika. 

24. Prawnicy mają prawo tworzyć i przystępować do samorządowych zrzeszeń zawodowych w celu 

reprezentowania swoich interesów, promowania dalszego kształcenia i szkoleń, oraz ochrony uczciwości 

zawodowej. Organ wykonawczy zrzeszeń zawodowych wybierany jest przez ich członków i wykonuje 

swoje funkcje bez ingerencji zewnętrznej.  

25. Zrzeszenia zawodowe prawników współpracują z Rządami w celu zapewnienia, by każda osoba 

posiadała skuteczny i równy dostęp do usług prawnych oraz by prawnicy mogli bez nienależytej 

ingerencji doradzać i pomagać swoim klientom zgodnie z prawem i uznanymi normami zawodowymi i 

zasadami etyki.  

Zalecenie Rady Europy Rec (2000)21 w sprawie swobody wykonywania zawodu prawnika również 

zawiera stosowne postanowienia: 

Zasada V - Stowarzyszenia  

1. Prawnicy powinni mieć możliwość i być zachęcani do tworzenia i przystępowania do lokalnych, 

krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych, które samodzielnie lub wraz z innymi 

organami, realizują zadanie wzmacniania standardów zawodowych i ochrony niezależności i interesów 

prawników.  

2. Zrzeszenia izb adwokackich i inne stowarzyszenia zawodowe prawników powinny być organami 

samorządowymi niezależnymi od władz i opinii publicznej.  

3. Powinna być respektowana rola zrzeszeń izb adwokackich i innych zawodowych stowarzyszeń 

prawników w zakresie ochrony ich członków i obrony ich niezależności przed nieuzasadnionymi 

restrykcjami i naruszeniami. 

4. Należy zachęcać zrzeszenia izb adwokackich i inne zawodowe stowarzyszenia prawników do 

zapewnienia niezależności prawników, oraz między innymi do:  

a. promowania i wspierania bez obaw kwestii sprawiedliwości;  

b. obrony roli prawników w społeczeństwie a zwłaszcza do zachowania przez nich honoru, godności i 

uczciwości;  
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c. promowania udziału prawników w planach zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom 

w słabej sytuacji majątkowej, w szczególności do świadczenia pomocy i porady prawnej;  

d. promowania i wspierania reformy prawa i dyskusji nad aktualnym i proponowanym 

ustawodawstwem;  

e. działania na rzecz dobra członków profesji i świadczenia pomocy im i ich rodzinom, gdy wymagają 

tego okoliczności; 

f. współpracy z prawnikami z innych krajów na rzecz promowania roli prawników, szczególnie poprzez 

uwzględnienie pracy międzynarodowych organizacji prawników oraz międzynarodowych organizacji 

międzyrządowych i pozarządowych; 

g. promowania najwyższych możliwych standardów w zakresie kompetencji prawników i respektowania 

przez nich norm postępowania i dyscypliny. 

5. Zrzeszenia izb adwokackich i inne zawodowe stowarzyszenia prawników powinny podejmować 

niezbędne działania, łącznie z obroną interesów prawników przed odpowiednim organem, w przypadku:  

a. aresztowania lub zatrzymania prawnika;  

b. decyzji o wszczęciu postępowania kwestionującego uczciwość prawnika;  

c. nakazu przeszukania wobec prawnika lub jego majątku;  

d. konfiskaty dokumentacji lub materiałów będących w posiadaniu prawnika;  

e. publikacji prasowych wymagających działania w imieniu prawników.  

 

Organizacje IBAHRI i CCBE są szczególnie zaniepokojone faktem iż Ustawa z 29 marca 2007 r. 

poważnie narusza prawo do samorządu organizacji zawodowych, które przewiduje zarówno 

Konstytucja RP jak i międzynarodowe gwarancje swobody zrzeszania się. Delegacja została 

poinformowana, iż w dniu 12 października 2007 roku, gdy wszedł do Sejmu projekt ustawy 

wprowadzającej limity wynagrodzeń prawników, Ustawie z 29 marca 2007 r. zarzucono niezgodność z 

Konstytucją. Delegacja z niepokojem wysłuchała niepotwierdzonych doniesień, iż do tej pory nie 

podważono konstytucyjności ustawy z racji tego, iż zrzeszenia adwokatury obawiały się, że w razie 

podjęcia takich kroków, były rząd nałożyłby ograniczenia na pobierane przez prawników 
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wynagrodzenia (omówione poniżej). Jeżeli doniesienia te są prawdziwe, organizacje IBAHRI i CCBE 

niepokoi implikacja, iż były rząd umyślnie zastraszał prawników chcąc zapobiec podważeniu przez 

nich konstytucyjności ustawy. Organizacje IBAHRI i CCBE przypominają rządowi polskiemu, iż 

Konstytucja RP stanowi co następuje: 

 

Artykuł 7 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Artykuł 8.1 

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.  

Artykuł 126.2 

Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i 

bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.  

  

2. Nowa kategoria zawodu prawnika podlegająca trójstopniowemu systemowi licencji 
 

W czasie przeprowadzanej wizyty delegacja została poinformowana o kolejnej propozycji 

ustawodawczej, projekcie Ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych i o licencjach 

prawniczych (Ustawa o licencjach). Ustawa ta proponuje zezwolić na świadczenie usług prawniczych 

przez osoby nieprowadzące praktyki adwokackiej czy radcowskiej, które zamiast tego posiadają jedną 

z trzech kategorii licencji prawniczych. Projekt art. 2 Ustawy definiuje “usługi prawnicze” w 

następujący sposób: 

 

2. Świadczeniem usług prawniczych jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na 

wykonywaniu następujących czynności prawniczych: 

1) udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, projektów umów i innych oświadczeń 

woli oraz sporządzaniu projektów pism procesowych;  

2) występowaniu przed sądami i trybunałami;  

3) występowaniu przed organami uprawnionymi do wykonywania czynności w postępowaniu 

przygotowawczym w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz organami, 

którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia; 

4) występowaniu przed organami administracji publicznej oraz podmiotami wykonującymi zadania z 

zakresu administracji publicznej.18 

 
                                                 
18 Ostatnia wersja aktu nie zawiera wyżej wymienionej definicji “usług prawniczych.    
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Projekt art. 27 określa prawa i obowiązki posiadaczy licencji prawniczych: 

 

Art. 27 

Osoba posiadająca licencję prawniczą zobowiązana jest reprezentować interesy swoich klientów zgodnie 

z przepisami prawa i wiedzą prawniczą oraz podejmować wszelkie czynności, jakie w granicach prawa i 

zawartej umowy mogą być podjęte w interesie podmiotu, na rzecz którego wykonuje czynności 

prawnicze. 

 

Proponowane art. 4, 5 i 6 nakładają wymóg uzyskania licencji odpowiednio I, II i III stopnia. 

 

Rozdział 2 

Zasady przyznawania licencji prawniczych 

Art. 419 

1. Licencja prawnicza I stopnia przyznawana jest osobie fizycznej, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) posiada nieposzlakowaną opinię; 

3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa. 

2. Licencja prawnicza I stopnia uprawnia do: 

1) udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, projektów pism procesowych, 

projektów umów i innych oświadczeń woli, występowania przed organami administracji publicznej 

oraz podmiotami wykonującymi zadania z zakresu administracji publicznej; 

2) występowania przed sądami i trybunałami na podstawie dalszego pełnomocnictwa udzielonego 

przez osobę posiadającą licencję prawniczą co najmniej II stopnia, adwokata lub radcę prawnego z 

wyjątkiem spraw rodzinnych, opiekuńczych, postępowania w sprawach nieletnich, spraw o 

przestępstwa i przestępstwa skarbowe. 

Art. 520 

1. Licencja prawnicza II stopnia przyznawana jest osobie fizycznej, która spełnia łącznie następujące 

przesłanki: 

1) posiada licencję prawniczą I stopnia co najmniej dwa lata; 

2) występowała w charakterze pełnomocnika procesowego, na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 pkt 

2, w co najmniej 50 posiedzeniach sądowych wyznaczonych w celu przeprowadzenia rozprawy, w 

nie mniej niż 10 sprawach. 

                                                 
19 Artykuł ten jest obecnie art. 16 projektu.  
20 Artykuł ten jest obecnie art. 17 projektu.   
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2. Wymogów określonych w ust. 1 nie stosuje się do osoby, która spełnia wymogi określone w art. 4 

ust. 1 i dodatkowo spełnia jedną z następujących przesłanek: 

1) posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych; 

2) po dniu 1 stycznia 1991 r. zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski; 

3) pracowała co najmniej 3 miesiące na stanowisku asesora notarialnego lub prowadziła kancelarię 

notarialną; 

4) pracowała co najmniej 3 miesiące na stanowisku referendarza sądowego; 

5) pracowała co najmniej rok na stanowisku asystenta sędziego; 

6) pracowała co najmniej 3 miesiące na stanowisku asesora komorniczego lub prowadziła kancelarię 

komorniczą; 

7) uzyskała wpis na listę doradców podatkowych; 

8) uzyskała wpis na listę rzeczników patentowych; 

9) w okresie 8 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie licencji, przez co najmniej 3 

lata, zatrudniona była w urzędzie organu władzy lub administracji publicznej i wykonywała 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z obsługą prawną tego organu lub 

legislacją. 

3. Wymogu określonego w ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do osoby, która ukończyła z  wynikiem 

pozytywnym szkolenie, o którym mowa w art. 17. 

4. Licencja prawnicza II stopnia uprawnia do: 

1) dokonywania czynności określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1; 

2) występowania przed sądami i trybunałami, z wyjątkiem spraw rodzinnych, opiekuńczych, 

postępowania w sprawach nieletnich, spraw o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. 

Art. 621 

1. Licencja prawnicza III stopnia przyznawana jest osobie fizycznej, która spełnia łącznie następujące 

przesłanki: 

1) posiada licencję prawniczą II stopnia; 

2) uzyskała pozytywny wynik z egzaminu prawniczego, a następnie 

3) występowała przed sądami na podstawie dalszego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę 

posiadającą licencję prawniczą III stopnia, adwokata lub radcę prawnego, w co najmniej 20 

posiedzeniach sądowych wyznaczonych w celu przeprowadzenia rozprawy w sprawach o 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz w co najmniej 10 posiedzeniach sądowych 

wyznaczonych w celu przeprowadzenia rozprawy w sprawach rodzinnych, opiekuńczych lub 

postępowaniu w sprawach nieletnich. 

                                                 
21 Artykuł ten jest obecnie art. 18 projektu. 
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2. Wymogów określonych w ust. 1 nie stosuje się do osoby, która spełnia wymogi określone w art. 4 

ust. 1, a ponadto spełnia jedną z następujących przesłanek: 

1) posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych; 

2) pracowała co najmniej 3 miesiące na stanowisku asesora sądowego lub pełniła urząd sędziego; 

3) pracowała co najmniej 3 miesiące na stanowisku asesora prokuratorskiego lub pracowała na 

stanowisku prokuratora; 

4) uzyskała wpis na listę adwokatów; 

5) uzyskała wpis na listę radców prawnych; 

6) pracowała co najmniej 3 miesiące na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa. 

3. Wymogu określonego w ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osoby, która spełnia przesłankę określoną w 

art. 5 ust. 2 pkt 1 lub 2. 

4. Wymogu określonego w ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osoby, która ukończyła z wynikiem 

pozytywnym szkolenie, o którym mowa w art. 17. 

5. Wymogu określonego w ust. 1 nie stosuje się do prawników z Unii Europejskiej, o których mowa w 

ustawie z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.), którzy wykażą, że przez okres co 

najmniej 3 lat wykonywali, na zasadach określonych w przepisach rozdziału 1 i 2 działu II ustawy z 

dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej, aktywnie i nieprzerwanie stałą praktykę w zakresie prawa 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa Unii Europejskiej. 

6. Licencja prawnicza III stopnia uprawnia do wykonywania czynności prawniczych w pełnym 

zakresie, to jest: 

1) dokonywania czynności określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz 

2) występowania przed sądami i trybunałami bez ograniczeń przewidzianych w art. 5 ust. 4 

pkt 2. 

 

Ustawa o licencjach ponadto ustanawia Prawniczą Komisję Licencyjną do sprawowania nadzoru nad 

osobami posiadającymi licencję prawniczą, podejmowania decyzji w przedmiocie licencji prawniczych, 

przyznawania akredytacji, prowadzenia rejestru działalności regulowanej oraz przeprowadzania 

egzaminu prawniczego. 

 

Zgodnie z art. 36 Ustawy o licencjach nadzór nad Prawniczą Komisją Licencyjną sprawuje Minister 

Sprawiedliwości, a zatem nie jest ona organem niezależnym. 



Listopad 2007 - Atak na sprawiedliwość: raport nt. praworządności w Polsce 75

 

Art. 36 

…. 

2. Nadzór nad Prawniczą Komisją Licencyjną sprawuje Minister Sprawiedliwości.22 

 

Po przedłożeniu Ustawy o licencjach pod obrady, została ona krytycznie oceniona zarówno przez 

Krajową Radę Radców Prawnych i przez Naczelną Radę Adwokacką, według których niektóre jej 

przepisy “pozostają sprzeczne z konstytucyjną misją adwokatury, jej celami oraz ... uprawnieniem do 

zapewnienia należytego wykonywania zawodu w interesie publicznym'.23 

 

Omawiany projekt ustawy rodzi trzy podstawowe obawy. Po pierwsze, osoby zainteresowane zarzucają 

Ustawie o licencjach, iż podważa ona normy zawodowe i etyczne prawników, których przestrzegania 

przez adwokatów i radców prawnych wymagają obecnie ich odnośne zrzeszenia. Po drugie, nowa 

kategoria prawników nie jest niezależna, jako że znajdują się oni bezpośrednio pod zarządem Ministra 

Sprawiedliwości. Po trzecie, poprawka wydaje się mieć na celu (szczególnie, gdy odczytywana jest 

łącznie z proponowaną ustawą o limitach opłat za usługi prawnicze) zmuszenie niezależnych 

adwokatów i radców prawnych do ubiegania się o licencję III stopnia, a zatem do utracenia 

niezależności.  

 

Przedstawiciele zawodów prawniczych w Polsce zdecydowanie sprzeciwiają się projektowi ustawy, 

postrzegając nową kategorię prawników jako niedostatecznie wykwalifikowanych quasi-prawników 

pozostających pod silnym wpływem Ministra Sprawiedliwości, który może przyznawać i cofać licencje. 

Utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu wymagają Podstawowe Zasady ONZ dotyczące Roli 

Prawnika, które stwierdzają co następuje: 

9. Rządy, zawodowe stowarzyszenia prawników i instytucje kształcenia zapewniają, by prawnicy 

posiadali odpowiednie wykształcenie i byli świadomi ideałów i obowiązków etycznych prawnika, jak 

również praw człowieka i podstawowych wolności uznawanych przez prawo krajowe i 

międzynarodowe.  

                                                 
22 Art. 10.3 nowej wersji projektu umożliwia zainteresowanym stronom złożenie skargi do Ministra Sprawiedliwości na 
decyzję administracyjną wydaną przez Prawniczą Komisję Licencyjną.   
23 Na podstawie wspólnego stanowiska przedstawionego CCBE przez Krajową Radę Radców Prawnych i Naczelną Radę 
Adwokacką w sprawie wprowadzanych lub planowanych w Polsce zmian legislacyjnych dotyczących zawodów 
prawniczych publicznego zaufania. 
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Obecnie Ustawa nie zawiera przepisu umożliwiającego prawnikom nowej kategorii ustanawiania 

niezależnych organizacji samorządowych w celu podtrzymania tych standardów. Jednakże Ustawa o 

licencjach stwierdza co następuje: 

Art. 2724 

Osoba posiadająca licencję prawniczą zobowiązana jest reprezentować interesy swoich klientów zgodnie 

z przepisami prawa i wiedzą prawniczą oraz podejmować wszelkie czynności, jakie w granicach prawa i 

zawartej umowy mogą być podjęte w interesie podmiotu, na rzecz którego wykonuje czynności 

prawnicze. 

Art. 28 

Osoba posiadająca licencję prawniczą obowiązana jest wyłączyć się od wykonania czynności 

prawniczych jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje ona w takim stosunku, że może to naruszyć 

interesy osoby, na rzecz której świadczone są usługi prawnicze. 

Art. 29.1 

Osoba posiadająca licencję prawniczą jest obowiązana zachować w tajemnicy fakty i informacje, z 

którymi zapoznała się w związku wykonywaniem czynności prawniczych. 

Art. 30 

Osoba posiadająca licencję prawniczą przy wykonywaniu czynności prawniczych korzysta z wolności 

słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. 

Widać tu, iż aczkolwiek nie są zapewnione standardy etyczne i zakres odpowiedzialności wymagany 

zazwyczaj przez samorządowe organizacje zawodowe, poczyniono jednak wysiłek na rzecz stworzenia 

minimalnego poziomu norm etycznych dla prawników.  

 

Ponadto, standardy wymagane dla uzyskania licencji II i III obejmują udział w rozprawach sądowych i 

innego rodzaju doświadczenie na poziomie, który na pierwszy rzut oka wydaje się możliwy do 

przyjęcia. Zatem jedyna obawa związana z normami zawodowymi warunkującymi uzyskiwanie 

licencji prawniczych dotyczy licencji I stopnia, która przyznawana jest osobom posiadającym jedynie 

                                                 
24 Artykuły te są obecnie art. 41-44 projektu ustawy. 
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tytuł magistra prawa. Wymóg ten wydaje się zbyt niski, aczkolwiek dalej odnotowane jest, iż osoby 

takie mogą występować przed sądami i trybunałami jedynie na podstawie uprawnień oddelegowanych 

na nie przez posiadacza licencji II lub III stopnia lub przez adwokata bądź radcę prawnego. Zważywszy, 

że aplikanci mogą na całym świecie działać w ten sposób pod tego typu nadzorem, normy te wydają się 

być dostateczne. Dlatego też organizacje IBAHRI i CCBE nie wyrażają bezpośrednich obaw w 

związku z poziomem zawodowym i etycznym prawników posiadających licencje prawnicze w formie 

proponowanej w Ustawie. 

 

Poważny niepokój budzi jednak brak niezależności prawników nowej kategorii. Jak zostaje to wyraźnie 

stwierdzone w Ustawie o licencjach, Minister Sprawiedliwości, za pośrednictwem Prawniczej Komisji 

Licencyjnej, ma uprawnienia do przyznania i cofnięcia licencji w określonych przypadkach, w tym w 

sytuacjach naruszenia zobowiązań wynikających z art. 27-30. Aczkolwiek Ustawa o licencjach określa 

przypadki uzasadniające pozbawienie praw wykonywania zawodu, fakt iż Minister Sprawiedliwości 

nadzoruje ten organ, pozostaje przedmiotem poważnej troski organizacji IBAHRI i CCBE. Jak 

wspomniano powyżej, organizacje samorządowe chronione są przez Konstytucję RP i normy 

międzynarodowe. Istnieją obawy, iż Minister Sprawiedliwości mógłby sprawować znaczną władzę nad 

prawnikami dopuszczonymi do wykonywania zawodu w ramach systemu przyznawania licencji, co 

może mieć swoje potencjalne konsekwencje w sytuacjach, gdy prawnik będzie zmuszony 

reprezentować interesy sprzeczne z interesami rządu.  

 

Szczególne znaczenie ma art. 16 Podstawowych Zasad ONZ dotyczących Roli Prawnika, który brzmi 

następująco: 

 

16. Rządy zapewniają, by prawnicy (a) mogli wykonywać wszystkie swoje funkcje zawodowe bez 

narażenia na zastraszenie, przeszkody, nękanie czy nieuzasadnioną ingerencję. 

 

 

Organizacje IBAHRI i CCBE zaalarmowane są potencjalnym wpływem nowych kategorii licencji na 

niezależność adwokatów i radców prawnych w Polsce. Chociaż poddanie się systemowi licencji 

zamiast niezależnym zrzeszeniom zawodowym nie jest obowiązkiem, należy zauważyć, że 

proponowana ustawa ograniczająca wysokość wynagrodzeń prawników (omówiona poniżej) nie ma 

zastosowania do osób posiadających licencje prawnicze. W razie jej przyjęcia, nałoży ona poważne 
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ograniczenia jedynie na prawników niezależnych, nie objętych systemem licencji. W konsekwencji 

wielu adwokatów i radców prawnych zostanie niejako “zmuszonych” do uzyskania licencji III stopnia, 

która zgodnie z art. 6(2)(4) i (5)25 może być takim wnioskodawcom przyznana automatycznie.  

 

Delegacji przedstawiono pogląd alternatywny, a mianowicie, iż taka trzecia kategoria osób 

wykonujących zawody wolne z zakresu prawa jest koniecznością zważywszy na zamknięty charakter 

profesji prawnej w Polsce. Każdego roku w Polsce pracy w zawodzie prawnika szuka około 10 tys. 

absolwentów prawa, z których niewielu znajduje sobie miejsca w ramach ustanowionych zrzeszeń. 

Ponadto w razie utraty członkostwa w ustanowionych zrzeszeniach prawniczych, dana osoba nie może 

wrócić do wykonywania zawodu. Delegację poinformowano o przypadku, w którym adwokat dopuścił 

do wygaśnięcia jego członkowstwa i nie uiszczał należnych opłat. Gdy zdał sobie sprawę z sytuacji, 

wyraził chęć jej naprawienia, lecz odmówiono mu takiej możliwości. Choć rozszerzenie profesji 

prawniczej może być konieczne, proces ten powinien być kierowany i nadzorowany przez niezależną 

organizację samorządową, a najlepiej gdyby odbywał się w obrębie istniejących niezależnych 

organizacji.  

 

Zamiar likwidacji samorządowych zrzeszeń zawodowych przez rząd został ogłoszony publicznie. W 

niedawnym przemówieniu podczas konwencji partii Prawo i Sprawiedliwość w dniach 22-23 września 

2007 roku ówczesny Premier Jarosław Kaczyński określił te organizacji jako “zło, swego rodzaju 

publiczną anomalię”. Stwierdził, że organizacje te “swoimi działaniami ograniczają prawo innych do 

awansu zawodowego, a poprzez wysokie ceny ograniczają realne prawo dostępu do usług prawnych”. 

Oznajmił wreszcie, iż usunięcie samorządowych organów zawodowych prawników jest jedyną 

dostępną opcją, by zachęcić do powrotu polskich emigrantów: “Podjęliśmy się tego zadania, ponieważ 

leży ono w najbardziej oczywistym interesie Polski” dodał. Stwierdzenia te budzą poważne obawy 

organizacji IBAHRI i CCBE, oraz odzwierciedlają niepokojącą intencję ostatniego rządu pogwałcenia 

Konstytucji RP oraz standardów międzynarodowych gwarantujących prawo do samorządu i swobodę 

zrzeszania się. 

 

Propozycja wprowadzenia trzeciej kategorii zawodu prawnika w Polsce wydaje się naruszać Zasadę I 

Zalecenia Rady Europy (2000) 21 w sprawie swobody wykonywania zawodu prawnika, która to zasada 

wymaga, by decyzje dotyczące przyznawania uprawnień zawodowych prawnikom były podejmowane 

                                                 
25 Przepisy te obecnie stanowią art. 18.2.2, 18.4 i 18.5 projektu. 
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przez organ niezależny. 

 

Zasada I  

2. Decyzje w sprawie wydawania uprawnień do wykonywania zawodu prawnika oraz przystępowania 

do tego zawodu powinny być podejmowane przez niezależny organ. Decyzje te, bez względu na to, czy 

podejmowane są przez niezależny organ czy nie, powinny podlegać kontroli niezależnego i 

bezstronnego organu sądownictwa. 

Zasada II  

2. Należy podjąć wszelkie niezbędne środki celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia z zakresu 

prawa oraz zasad moralnych jako warunku wstępnego do przystępowania do zawodu, oraz umożliwić 

prawnikom kształcenie ustawiczne. 

 

Organizacje IBAHRI i CCBE uznają za niezwykłe dążenie kraju do stworzenia trzeciej kategorii 

prawnika, a szczególnie kategorii tworzonej przez rząd i nadzorowanej przez organ państwowy 

(Prawnicza Komisja Licencyjna). Przyjmując do wiadomości zarzut o zamkniętym charakterze profesji 

prawniczej w Polsce oraz konieczność jej otwarcia w celu uwzględnienia coraz liczniejszej w kraju 

rzeszy prawników, organizacje IBAHRI i CCBE pozostają głęboko zaniepokojone o niezależność tej 

trzeciej kategorii prawników oraz o wpływ tego projektu na osoby wykonujące obecnie ten zawód oraz 

ich zrzeszenia. Uznają one, iż deficyt prawników jest sprawą, którą można naprawić w drodze dialogu 

z istniejącymi zrzeszeniami zawodowymi. 

 

3. Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym  

 

Zgodnie z wyżej przedstawioną analizą, Ustawa o postępowaniu dyscyplinarnym wprowadza zmiany w 

procedurach dyscyplinarnych wobec osób wykonujących zawody prawnicze. Zgodnie z projektem tej 

Ustawy w obrębie sądu apelacyjnego tworzony jest nowy wydział dyscyplinarny dla potrzeb orzekania 

w sprawach dyscyplinarnych, co pozbawia samorządowe organy zawodowe prawników uprawnień w 

zakresie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.  

 

Zgodnie z Ustawą o postępowaniu dyscyplinarnym postępowanie dyscyplinarne ma być prowadzone 

przez rzecznika dyscyplinarnego powoływanego na okres sześciu lat przez Prezesa Sądu Najwyższego 
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spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej lub prokuratury apelacyjnej “...na wniosek Prokuratora 

Generalnego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, Rady Prokuratorów przy 

Prokuratorze Generalnym, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej 

Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Komorniczej.”26 “Rzecznik Dyscyplinarny wykonuje swoje 

zadania przy Ministrze Sprawiedliwości – Prokuratorze Generalnym.”27 Podstawowym uprawnieniem 

Rzecznika jest wszczynanie postępowania wyjaśniającego (poprzedzającego przekazanie wniosku do 

sądu dyscyplinarnego) z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Podstawą do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej i kar dyscyplinarnych są normy zawodowe i zasady etyczne.  

 

Ustawa o postępowaniu dyscyplinarnym ma zastosowanie do: sędziów i asesorów sądów 

powszechnych, prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 

sędziów sądów powszechnych i prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 

stanie spoczynku, adwokatów i aplikantów adwokackich, radców prawnych  i aplikantów radcowskich, 

komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych, oraz notariuszy, asesorów i aplikantów 

notarialnych. Co znamienne, wydaje się, iż nie jest zamiarem, by Ustawa dotyczyła posiadaczy licencji 

prawniczych.  

 

Kilka przepisów Ustawy zdaje się zwiększać uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad 

postępowaniem dyscyplinarnym wobec osób wykonujących zawody prawnicze. Poprawki te dotyczą 

między innymi: 

 nałożenia na sąd dyscyplinarny obowiązku doręczania Ministrowi Sprawiedliwości oficjalnych 

odpisów decyzji w sprawach pierwszej instancji;28 

 przyznania Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do żądania wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego wobec adwokata lub aplikanta adwokackiego;29 

 przyznania Ministrowi Sprawiedliwości prawa do odwoływania się od decyzji o umorzeniu 

postępowania wyjaśniającego do sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji uprawnionego do 

orzekania w danej sprawie;30 oraz 

 przyznania Ministrowi Sprawiedliwości prawa do odwoływania się od decyzji sądu 

dyscyplinarnego pierwszej instancji zgodnie z art. 25 Ustawy. 
                                                 
26 Art. 10 Ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze. 
27 Projekt art. 12.1 Ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze. 
28 Art. 17.4, 31.2, 31.3, 31.4 Ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody 
prawnicze.  
29 Art. 16.2 Ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze. 
30 Art. 17.5 Ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze. 
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Art. 25.1. Od wydanych w pierwszej instancji wyroków sądu dyscyplinarnego oraz postanowień i 

zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku przysługuje odwołanie stronom, Ministrowi 

Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu oraz przełożonemu dyscyplinarnemu lub organowi, 

który wystąpił z żądaniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a także Krajowej Radzie 

Sądownictwa w sprawach sędziów, sędziów w stanie spoczynku i asesorów sądów powszechnych. 

 

Aczkolwiek rządy mogą pełnić określoną rolę w ustanawianiu systemu nadzoru nad prawnikami, 

zrzeszenia zawodowe prawników muszą mieć prawo do zachowania podstawowej odpowiedzialności 

w zakresie karania członków profesji prawniczej. Proponowana ustawa wydaje się podważać to prawo 

i stanowić naruszenie prawa organizacji zawodowych prawników do swobodnego zrzeszania się i 

zachowania niezależności, co gwarantuje Konstytucja RP i prawo międzynarodowe. Ponadto projekt 

ten zdaje się stanowić niepożądaną ingerencję władzy wykonawczej w funkcjonowanie stowarzyszeń 

prawniczych. 

 

Podstawowe Zasady ONZ dotyczące Roli Prawnika stanowią, iż postępowanie dyscyplinarne wobec 

prawników musi być wszczynane przed komisją dyscyplinarną tworzoną przez przedstawicieli profesji 

prawniczej, niezależny organ ustawowy lub sąd. Zasada 28 wyraźnie przewiduje niezależną kontrolę 

sądową. 

27. Zarzuty i skargi wobec prawników działających w ramach uprawnień zawodowych powinny być 

rozpatrywane szybko i sprawiedliwie w ramach odpowiednich procedur. Prawnikom przysługuje prawo 

do sprawiedliwej rozprawy, w tym prawo do pomocy wybranego przez siebie prawnika.  

28. Postępowanie dyscyplinarne wobec prawników wszczynane jest przed bezstronną komisją 

dyscyplinarną ustanowioną przez przedstawicieli zawodu prawnika, przed niezależnym organem 

ustawowym lub przed sądem, i podlega kontroli niezależnego sądownictwa.  

29. Wszelkie postępowania dyscyplinarne rozstrzygane są zgodnie z kodeksem zasad postępowania w 

zawodzie oraz innymi uznanymi standardami i normami etycznymi obowiązującymi w zawodach 

prawniczych, oraz w świetle niniejszych zasad.  

  

Zasada IV Zalecenia Rady Europy stanowi, iż zrzeszenia adwokatury powinny być odpowiedzialne 

bądź co najmniej uprawnione do udziału w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych wobec 

prawników. 
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1. W przypadku, gdy prawnicy nie postępują zgodnie z normami zawodowymi określonymi w 

kodeksach zasad postępowania w zawodzie sporządzanych przez zrzeszenia izb adwokackich lub inne 

stowarzyszenia prawników lub władzę ustawodawczą, powinny być podjęte odpowiednie kroki, łącznie 

z postępowaniem dyscyplinarnym. 

2. Zrzeszenia izb adwokackich i inne zawodowe stowarzyszenia prawników powinny odpowiadać za 

prowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec prawników lub, tam gdzie to stosowne, uczestniczyć 

w ich prowadzeniu.  

3. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone z pełnym poszanowaniem zasad i przepisów 

określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, łącznie z prawem zainteresowanego prawnika 

do udziału w postępowaniu i do ubiegania się o rewizję sądową wydanej decyzji. 

4. Przy ustalaniu kar za wykroczenia dyscyplinarne prawników powinna być zachowana zasada 

proporcjonalności. 

 

Organizacje IBAHRI i CCBE niepokoi liczba nowych uprawnień i motywy ich przyznawania 

Ministrowi Sprawiedliwości na mocy Ustawy. IBAHRI i CCBE uznają za niewłaściwe, by Minister 

Sprawiedliwości posiadał tak szerokie kompetencje w zakresie karania prawników, i obawiają się, iż 

uprawnienia te mogą być nadużywane w sytuacjach, gdy prawnik musi reprezentować interesy 

sprzeczne z interesami rządu.  

 

4. Ograniczenie wysokości wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych 
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Ustawa o limitach 

wynagrodzeń) proponuje wprowadzenie zmian zarówno do Prawa o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. 

i do Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. w celu nałożenia limitu górnego na 

wynagrodzenia pobierane przez adwokatów i radców prawnych za świadczenie usług prawniczych. Jak 

wspomniano powyżej, maksymalny limit wynagrodzeń nie miałby zastosowania do prawników 

działających na podstawie proponowanej Ustawy o licencjach. Projektowany art. 16.1 Prawa o 

adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. stanowi, że “Wynagrodzenie za czynności adwokackie ustala 

umowa z klientem, z uwzględnieniem przepisów poniższych.” Proponowany art. 22[9].1. Ustawy o 

radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. sugeruje podobne rozwiązanie w zakresie usług 

profesjonalnych świadczonych przez radców prawnych. Ustawa mówi o stawkach wstępnych i 
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ostatecznych, oraz czyni rozróżnienie między profesjonalnymi usługami prawniczymi świadczonymi 

przed organami wymiaru sprawiedliwości i innymi usługami. Ustawa wprowadzająca zmiany ponadto 

przewiduje w obu dotychczasowych ustawach, o adwokaturze i radcach prawnych, iż Minister 

Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia stawki ostateczne wynagrodzenia adwokatów i 

radców prawnych za świadczenie usług prawniczych. 

 

W ustawie dotyczącej adwokatów, odnośne postanowienia mają następujące brzmienie: 

 

Art 16.1 Wynagrodzenie za czynności adwokackie ustala umowa z klientem, z uwzględnieniem 

przepisów poniższych.  

2. Wynagrodzenie adwokata za czynności dokonywane przed organami wymiaru sprawiedliwości nie 

może być wyższe niż opłata w stawce ostatecznej, powiększona o zwrot niezbędnych, 

udokumentowanych wydatków poniesionych przez adwokata w danej sprawie. 

3. Wynagrodzenie adwokata za udzielenie pomocy prawnej nie polegającej na dokonywaniu czynności 

przed organami wymiaru sprawiedliwości zależne jest od koniecznego nakładu pracy adwokata i nie 

może przekraczać, za jedną godzinę pracy, równowartości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ... Wynagrodzenie powiększa się o 

zwrot niezbędnych, udokumentowanych wydatków poniesionych przez adwokata w danej sprawie. 

… 

Art. 16b. 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w 

drodze rozporządzenia, wysokość opłat w stawkach ostatecznych za czynności adwokackie dokonywane 

przed organami wymiaru sprawiedliwości, mając na względzie rodzaje i zawiłość spraw, konieczny 

nakład pracy adwokata, interes społeczny gwarantujący należyty dostęp do korzystania z pomocy 

prawnej.  

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłat w stawkach ostatecznych za niektóre czynności z zakresu udzielania 

pomocy prawnej, nie dokonywane przed organami wymiaru sprawiedliwości, mając na uwadze rodzaj i 

zawiłość spraw, konieczny nakład pracy adwokata oraz interes społeczny gwarantujący należyty dostęp 

do korzystania z pomocy prawnej. 

 

W ustawie dotyczącej radców prawnych: 
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Art.22[9].1. Wynagrodzenie za czynności radcy prawnego wykonującego zawód w kancelariach radców 

prawnych lub w spółkach, o których mowa w art. 8 ust. 1, oraz zatrudnionego na podstawie umowy 

cywilnoprawnej ustala umowa z klientem, z uwzględnieniem przepisów poniższych.  

2. Wynagrodzenie radcy prawnego za czynności dokonywane przed organami wymiaru sprawiedliwości 

nie może być wyższe niż opłata w stawce ostatecznej, powiększona o zwrot niezbędnych, 

udokumentowanych wydatków poniesionych przez radcę prawnego w danej sprawie. 

3. Wynagrodzenie radcy prawnego za udzielenie pomocy prawnej nie polegającej na dokonywaniu 

czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości zależne jest od koniecznego nakładu pracy radcy 

prawnego i nie może przekraczać, za jedną godzinę pracy, równowartości 30 % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę .... 

Wynagrodzenie powiększa się o zwrot niezbędnych, udokumentowanych wydatków poniesionych przez 

radcę prawnego w danej sprawie.”. 

… 

Art. 22[11]. 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, 

określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat w stawkach ostatecznych za czynności radcy 

prawnego dokonywane przed organami wymiaru sprawiedliwości, mając na względzie rodzaje i 

zawiłość spraw, konieczny nakład pracy radcy prawnego, interes społeczny gwarantujący należyty 

dostęp do korzystania z pomocy prawnej.  

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w 

drodze rozporządzenia, wysokość opłat w stawkach ostatecznych za niektóre czynności z zakresu 

udzielania pomocy prawnej, nie dokonywane przed organami wymiaru sprawiedliwości, mając na 

uwadze rodzaj i zawiłość spraw, konieczny nakład pracy radcy prawnego oraz interes społeczny 

gwarantujący należyty dostęp do korzystania z pomocy prawnej. 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie poziomu wynagrodzeń za czynności 

adwokatów prowadzone przed organami wymiaru sprawiedliwości i poziomu wynagrodzeń za pewne 

czynności adwokatów nie prowadzone przed organami wymiaru sprawiedliwości przewiduje, iż 

wynagrodzenie za rozwód lub unieważnienie małżeństwa wyniesie 1 tys. PLN a za stwierdzenie 

istnienia lub nieistnienia małżeństwa, 700 PLN.31 Z racji braku tłumaczeń innych części istniejącego 

ustawodawstwa, do którego projekt Ustawy się odwołuje, delegacja nie była w stanie ustalić 

szczegółowej proponowanej struktury wynagrodzeń. Osoby, z którymi delegacja przeprowadziła 

rozmowy, utrzymywały jednak, że wynagrodzenia te są niemożliwie i nierealistycznie niskie.  

 
                                                 
31 W momencie sporządzania raportu wartość 1 złotego wynosiła EUR€0,27, GBP£0,19  i USD$0,37 
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Osoby wykonujące zawody prawnicze, z którymi delegacja rozmawiała, postrzegają ustawę jako próbę 

ukarania przez rząd adwokatów i radców prawnych za ich dotychczas stosunkowo niezależną pozycję 

chronioną przez ich odnośne samorządy oraz ograniczenia im możliwości czerpania zysków ze 

świadczenia usług prawniczych. Jak wyjaśniono powyżej, projekt postrzegany jest jako narzędzie 

groźby wobec przedstawicieli profesji prawniczej, aby przyjęli oni pozostałe, potencjalnie 

niekonstytucyjne, akty prawne, a w razie przyjęcia tej ustawy, aby zmusić niezależnych prawników do 

pracy w ramach nowego systemu licencji proponowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli, 

zgodnie z tym, co usłyszała delegacja, maksymalne wynagrodzenia wprowadzone projektem 

ograniczającym ich wysokość są bezpodstawnie niskie, rząd za ich pomocą uniemożliwi prawnikom 

dalszą zyskowną pracę. Ma to poważne konsekwencje dla uprawnień prawników oraz dla ich 

niezależności, którą gwarantuje Konstytucja RP. 

 

Przepisy limitujące wysokość wynagrodzeń są postrzegane przez większość prawników jako 

nieuzasadniona ingerencja władzy wykonawczej w prywatne sprawy adwokatów i radców prawnych, i 

są uważane za niesprawiedliwe zważywszy na to, że nie ma analogicznych regulacji ograniczających 

wynagrodzenia w innych branżach, jak np. lekarzy, inżynierów czy księgowych. Osoby, z którymi 

rozmawiano, uważają, że projekt limitujący wysokość wynagrodzeń i inne projekty dotyczące profesji 

prawniczej powstały z racji tego, że partia rządząca jest wysoce podejrzliwa wobec tych zawodów i ich 

rzekomej władzy. Uważa się, że partia Prawo i Sprawiedliwość widzi tę profesję jako zamkniętą, 

elitarną i czerpiącą nadmierne zyski z powodu braku regulacji wynagrodzeń za usługi prawnicze. W 

okresie sprawowania przez tę partię władzy, chciała ona zmienić tę sytuację wymuszając otwarcie 

profesji prawniczej i zwiększenie jej dostępności dla opinii publicznej. W razie wprowadzenia 

poprawki, tak adwokaci jak i radcy prawni niepokoją się o jej wpływ na zyskowność działalności 

prawniczej, a niektórzy utrzymują, że proponowana struktura wynagrodzeń wręcz sparaliżuje ich 

działalność. Wielu poważnie niepokoi wpływ, jaki zmiany te wywołają wśród firm międzynarodowych 

działających w Polsce, i uważają, że w efekcie mogą one podważyć gospodarczą rolę Polski w UE.  

 

Według Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej alternatywą dla projektu 

ograniczającego wysokość wynagrodzeń jest konieczność zajęcia się problemami związanymi z 

dostępem do usług prawniczych w Polsce ze względu na nadmierne stawki pobierane przez bardzo 

małą grupę adwokatów i radców prawnych. Obie Rady zapewniają jednakże, że proponowana struktura 

wynagrodzeń nie była przedmiotem należytej analizy kosztów związanych z prowadzeniem kancelarii 

prawnej, nakładu wymaganej pracy, zwłaszcza w sprawach złożonych, oraz wymaganego poziomu 
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profesjonalizmu. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła uchwałę w sprawie wymienionej ustawy, 

uznając proponowane limity wynagrodzeń za naruszające konstytucyjne zasady swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej i równośći praw. Delegację poinformowano o pogłoskach, iż projekt ten 

spotkał się ze sprzeciwem na etapie konsultacji międzyresortowych. 

 

Istnieje przekonanie w polskim środowisku prawniczym, że jeżeli proponowana struktura wynagrodzeń 

zostanie wdrożona, w celu kontynuowania działalności radcy prawni i adwokaci będą szukać 

kreatywnych sposobów obejścia nałożonych limitów. Może to polegać na wystawianiu klientom 

rachunków za coś innego niż świadczenie określonej obsługi prawnej lub na pobieraniu wynagrodzenia 

w gotówce, bądź w inny sposób; ponadto, wprowadzenie takiej struktury wynagrodzeń może nawet 

zmusić środowisko prawnicze do podjęcia kroków z zakresu prawa karnego, aby zabezpieczyć sobie 

normalne honoraria. 

 

Organizacje IBAHRI i CCBE uważają, że jednym z fundamentalnych celów Wspólnoty Europejskiej 

jest zapewnienie większej konkurencji poprzez zapobieganie sztucznemu zniekształceniu rynków 

wewnętrznych. Art. 3(g) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stwierdza: 

Art. 3 

1. Dla osiągnięcia celów wymienionych w art. 2, działania Wspólnoty w oparciu o postanowienia 
niniejszego Traktatu i zgodnie z określonymi w nim harmonogramem obejmują: … 

(g) system zapewniający, że konkurencja w ramach rynku wewnętrznego nie ulegnie zakłóceniu.  

Art. 28 ponadto przewiduje co następuje: 

Zakazane są między Państwami Członkowskimi ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie 

podobne im w skutkach środki. 
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Art. 10 brzmi następująco:  

 

Państwa Członkowskie podejmą wszelkie stosowne środki o charakterze ogólnym i szczegółowym, aby 

zapewnić spełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu lub z działań podjętych przez instytucje 

Wspólnoty. Będą one ułatwiać realizację zadań Wspólnoty.  

Zaniechają one wszelkich kroków, które mogłyby zaszkodzić realizacji celów Traktatu. 

 

W skali makro polski projekt o ograniczeniu wynagrodzeń wypaczyłby polski rynek usług prawniczych 

sprawiając, iż świadczenie tu usług przez najwyższej klasy międzynarodowych specjalistów prawa 

stałoby się nieopłacalne. Tego typu wypaczenie stanowi wyraźne pogwałcenie zasad Wspólnoty 

Europejskiej, które zgodnie z wymienionym art. 10 Polska jest zobowiązana stosować. Ponadto, ustawa 

zdaje się stanowić wyraźne naruszenie art. 28, który zabrania nakładania ograniczeń w przywozie oraz 

innych podobnych w skutkach środków. 

 

Z perspektywy praw człowieka organizacje IBAHRI i CCBE nie znają przypadków, by prawo 

międzynarodowe nakładało limity na honoraria prawników. Również art. 22 Konstytucji RP mógłby 

popierać nałożenie tych limitów jedynie, gdyby były one uzasadnione “ważnymi względami 

publicznymi”. 

 

Art. 22 

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze 

względu na ważny interes publiczny.  

 

Na tym etapie nie jest bezpośrednio jasne, jaki interes publiczny uzasadniałby nadmierne ograniczanie 

wysokości wynagrodzeń.  

 

Zasady 16 i 22 Ogólnych Zasad dotyczących Roli Prawnika stwierdzają: 

 

16. Rządy zapewniają, by prawnicy (a) byli w stanie wykonywać wszystkie swoje funkcje zawodowe 

bez zastraszania, przeszkód, szykan czy nieuzasadnionej ingerencji;.. 

 

22. Rządy uznają i respektują fakt, iż wszelkie kontakty i konsultacje między prawnikiem i klientem 

wchodzące w zakres stosunku między nimi mają charakter poufny. 
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Natomiast zgodnie z art. 23 Ogólnych Zasad dotyczących Roli Prawnika prawnicy mają prawo 

korzystać z członkowstwa w zgodnych z prawem stowarzyszeniach bez podlegania z tego tytułu 

jakimkolwiek restrykcjom o charakterze zawodowym. Ponieważ projekt ograniczenia wysokości 

wynagrodzeń miałby zastosowanie jedynie do niezależnych adwokatów i radców prawnych, można 

utrzymywać, że prawnicy ci podlegaliby restrykcjom o charakterze zawodowym (np. ograniczeniu 

wynagrodzeń) z tytułu przynależności do odnośnych stowarzyszeń. Art. 23 brzmi następująco:  

23. Prawnicy, podobnie jak inni obywatele, uprawnieni są do swobody wyrażania poglądów, przekonań, 

zrzeszania się i zgromadzeń. Posiadają oni w szczególności prawo do udziału w dyskusji publicznej na 

temat kwestii dotyczących prawa, wymiaru sprawiedliwości oraz promocji i ochrony praw człowieka, 

jak również do przystępowania do lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji i ich 

tworzenia, oraz do brania udziału w ich zgromadzeniach, bez doświadczania ograniczeń zawodowych z 

racji podjętego zgodnie z prawem działania czy członkowstwa w zgodnym z prawem zrzeszeniu. 

Wykonując te prawa prawnicy zawsze postępują zgodnie z prawem i uznanymi normami i zasadami 

etycznymi obowiązującymi w zawodzie prawnika. 

Pomimo braku prawa i standardów międzynarodowych regulujących szczegółowe propozycje 

ograniczania wynagrodzeń, organizacje IBAHRI i CCBE uważają, iż projekt ten nie został należycie 

rozważony (jako że nie odzwierciedla on wartości pracy prawnika) i bardzo możliwe, iż jest 

niesłusznie wymierzony jako groźba wobec niezależnych prawników w Polsce, mająca na celu 

zmuszenie ich do poddania się innym środkom naruszającym ich niezależność. IBAHRI i CCBE 

ponadto uznają te przepisy za naruszenie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Uważają 

też, że ich praktyczne konsekwencje stanowią niedopuszczalne zagrożenie dla niezależności profesji 

prawniczej i międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka.  

 

5. Osobiste deklaracje majątkowe osób wykonujących zawód prawnika 
 

Ustawa o limitach wynagrodzeń proponuje nałożenie na adwokatów i radców prawnych wymogu 

“składania oświadczeń majątkowych” w zakresie “majątku osobistego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową”.32 Oświadczenie to musi zawierać “informacje o posiadanych zasobach 

pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o 

                                                 
32 Projekt art. 16f Prawa o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. i art. 22[11] Ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 
r. 
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nabytym przez osobę składającą oświadczenie albo jej małżonka od Skarbu Państwa albo innej 

państwowej lub samorządowej osoby prawnej mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.”  

 

W przypadku adwokatów jeden egzemplarz oświadczenia musi być przekazany dziekanowi okręgowej 

rady adwokackiej i jest analizowany przez Radę w terminie do 30 czerwca każdego roku, a wyniki 

analizy przekazywane są do urzędu skarbowego. Dziekan okręgowej rady adwokackiej składa 

oświadczenie do krajowego zgromadzenia izby. Podobne przepisy dotyczą radców prawnych, z tym że 

ich oświadczenia muszą być przekazywane dziekanowi okręgowej izby radców prawnych, a dziekan 

składa oświadczenie do Krajowej Rady Radców Prawnych. 

 

Choć przepis ten jest niemile widziany przez przedstawicieli profesji prawniczych w Polsce, 

organizacje IBAHRI i CCBE nie uznają go za naruszenie Konstytucji RP czy prawa 

międzynarodowego. Osobiste deklaracje majątkowe są w rzeczywistości powszechnym zjawiskiem w 

wielu krajach, szczególnie w sektorach finansowych, gdzie na przykład dyrektorzy spółek składają 

podobne oświadczenia w celu zapewnienia przejrzystości. 

 

Organizacje IBAHRI i CCBE zakładają, iż propozycja składania oświadczeń majątkowych ma przede 

wszystkim na celu wykrywanie przypadków obchodzenia przez adwokatów i radców prawnych 

ograniczeń wysokości pobieranego wynagrodzenia. W aspekcie takim, iż projekt ten ułatwi działanie 

na rzecz limitowania wynagrodzeń, organizacje IBAHRI i CCBE nie popierają tej propozycji.  

 

6. Przedkładanie umów z klientami  
 

Ustawa o limitach wynagrodzeń proponuje przepisy wymagające od adwokatów i radców prawnych 

prowadzenia pisemnego rejestru umów na każdy rok kalendarzowy przez okres pięciu lat. Rejestry te 

muszą zawierać między innymi “imiona i nazwisko lub nazwę i adres, datę podpisania umowy oraz 

wysokość wynagrodzenia ustalonego przez adwokata lub radcę prawnego. 

 

W ustawie dotyczącej adwokatów: 

 

Art. 16e. 1. Adwokat obowiązany jest prowadzić księgę umów adwokackich w formie pisemnego 

rejestru, odrębnie na każdy rok kalendarzowy. 
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2. Księga umów adwokackich na dole każdej wypełnionej strony jest podpisywana przez adwokata i 

opatrywana jego pieczątką. 

3. Wpis do księgi umów adwokackich obejmuje: 

 1) numer bieżący od początku roku kalendarzowego; 

    2) nazwisko i imiona klienta lub nazwę klienta oraz adres klienta; 

 3) datę zawarcia umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1; 

 4) kwotę wynagrodzenia ustalonego w umowie, o której mowa w art. 16 ust. 1. 

4. Księga umów adwokackich jest przechowywana w siedzibie zawodowej adwokata przez 5 lat licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym księga została założona.  

5. W przypadku skreślenia adwokata z listy adwokatów na podstawie art. 72 ust 1 pkt 1, 2, 4, 4a, 5, 7 i 8 

księgę umów adwokackich przechowuje się w okręgowej radzie adwokackiej właściwej dla ostatniej 

siedziby zawodowej adwokata. 

 

W ustawie o radcach prawnych: 

 

Art. 22[14]. 1. Radca prawny, wykonujący zawód w innej formie niż na podstawie umowy o pracę, 

obowiązany jest prowadzić księgę umów radcy prawnego w formie pisemnego rejestru, odrębnie na 

każdy rok kalendarzowy. 

2. Księga umów radcy prawnego na dole każdej wypełnionej strony jest podpisywana przez radcę 

prawnego i opatrywana jego pieczątką. 

3. Wpis do księgi umów radcy prawnego obejmuje: 

 1) numer bieżący od początku roku kalendarzowego; 

 2) nazwisko i imiona klienta lub nazwę klienta oraz adres klienta; 

 3) datę zawarcia umowy, o której mowa w art. 229 ust. 1; 

 4) kwotę wynagrodzenia ustalonego w umowie, o której mowa w art. 229 ust. 1. 

4. Księga umów radcy prawnego jest przechowywana w siedzibie zawodowej radcy prawnego przez 5 

lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym księga została założona. 

5. W przypadku skreślenia radcy prawnego z listy radców prawnych na podstawie art. 29 księgę umów 

radcy prawnego przechowuje się w radzie okręgowej izby radców prawnych właściwej dla ostatniej 

siedziby zawodowej radcy prawnego. 

 

Zgodnie z proponowaną zmianą Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks Postępowania Cywilnego, 

adwokaci i radcy prawni muszą składać wraz z aktami sprawy egzemplarz umowy między prawnikiem 

i klientem, określającej wysokość wynagrodzenia. Zgodnie z proponowanym art. 89 §5 tej Ustawy 

sądy odmawiają adwokatom i radcom prawnym prawa do udziału w postępowaniu, jeżeli nie złożyli 
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oni egzemplarza takiej umowy. Według proponowanych zmian do Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., 

Kodeks Postępowania Karnego, ten sam przepis dotyczy obrońcy. 

 

Tak adwokaci jak i radcy prawni wyrazili obawę co do wymienionej poprawki legislacyjnej, 

szczególnie jeśli chodzi o jej wpływ na poufność stosunku prawnik-klient. Osoby, z którymi 

przeprowadzono rozmowy, były również zaniepokojone nieuzasadnionym rozszerzeniem ingerencji 

państwa.  

    

Konstytucja RP nie zakazuje gromadzenia i uzyskiwania dostępu do informacji o osobach, pod 

warunkiem że odbywa się to na podstawie ustawy. Art. 51 stanowi:  

 
 

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji 

dotyczących jego osoby. 

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o 

obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.  

… 

5.  Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.  

 

Zalecenie Rady Europy (2000)21 stanowi: 

 

Zasada I - Ogólne zasady dotyczące swobody wykonywania zawodu prawnika  

1. Powinny zostać podjęte wszelkie niezbędne środki na rzecz poszanowania, ochrony i 

promowania swobody wykonywania zawodu prawnika bez dyskryminacji i niewłaściwej ingerencji 

władz czy opinii publicznej, szczególnie w świetle odnośnych postanowień Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka.  

… 

6.  Powinny zostać podjęte wszelkie niezbędne środki celem zapewnienia poszanowania poufności 

stosunku łączącego prawnika z klientem. Wyjątki od tej zasady mogą istnieć wyłącznie pod warunkiem 

ich zgodności z rządami prawa. 

 

Poufność stosunku prawnika z klientem jest zasadą prawa uznawaną przez większość systemów 

prawnych na całym świecie, a zatem może być uznana za przepis prawa międzynarodowego. Ponieważ 

jednak proponowana poprawka wymaga od adwokatów i radców prawnych przedstawiania danych 
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jedynie o wynagrodzeniu bez podawania szczegółów odnośnie współpracy z klientem, organizacje 

IBAHRI i CCBE uznają, iż trudno byłoby podważyć taki przepis na gruncie naruszenia tajemnicy 

zawodowej. Jednak gdy regulację tę odczytuje się łącznie z proponowanym projektem limitowania 

wynagrodzeń, wydaje się, że przyczyna ustanowienia wymogu przedkładania kopii umów z klientem 

określających wysokość wynagrodzenia jest dwojaka: zapewnienie, by prawnicy należycie 

przestrzegali struktury wynagrodzeń (tzn. nie pobierali większych opłat za swoje usługi niż zezwalają 

na to przepisy wydane przez Ministra Sprawiedliwości); oraz rozszerzenie uprawnień nadzorczych 

państwa nad profesją prawniczą. Przepis postrzegany w tym świetle stanowi niewątpliwie kolejny 

przykład ingerencji rządu. Ma on jednak mniejsze znaczenie jeśli chodzi o niezależność zawodu 

prawnika niż inne omówione wyżej poprawki.  
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Rozdział czwarty: Zagrożenia dla systemu prokuratorskiego  

w Polsce 
 

Jako że urząd prokuratora stanowi część systemu państwowego, normy międzynarodowe nie wymagają 

takiego samego zakresu niezależności tego urzędu jak dla sądownictwa i zawodów prawniczych. 

Istnieją jednak pewne ograniczenia zakresu, w jakim władza wykonawcza może ingerować w funkcje 

prokuratorskie. Jako minimalne wymaganie, prokuratorzy muszą być dostatecznie niezależni od 

państwa, aby móc, tam gdzie to stosowne, wszczynać ściganie urzędników państwowych. 

Międzynarodowe normy regulujące funkcje prokuratora są określone przede wszystkim we 

Wskazaniach dotyczących roli prokuratorów. 

 

Publiczna służba prokuratorska w Polsce była kiedyś całkowicie oddzielona od sądów i władzy 

wykonawczej, co wynikało z Ustawy o służbie prokuratorskiej z 1950 roku, ustanawiającej tę służbę 

jako niezależny organ podlegający kontroli Rady Stanu. W 1985 roku jednak nowa Ustawa o 

prokuraturze naruszyła tę niezależność, łącząc funkcję Prokuratora Generalnego, najwyższy szczebel 

prokuratury, z funkcją Ministra Sprawiedliwości:  

 

Art. 1.  

1. Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i 

wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  

2.  Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Funkcję Prokuratora Generalnego 

sprawuje Minister Sprawiedliwości. 

 

Zgodnie z Ustawą o prokuraturze z 1985 roku, Prokurator Generalny może podejmować wszelkie 

zadania w ramach obowiązków publicznej służby prokuratorskiej oraz może takie zadania delegować. 

Prokurator Generalny ma również uprawnienie do odsyłania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. 

Konstytucja RP nie reguluje organizacji prokuratury. 

 

W ostatnich miesiącach przyjęto cztery poprawki dotyczące systemu prokuratorskiego, przy czym 

ostatnia zmiana została uchwalona w dniu 31 sierpnia 2007 roku. Jedna z tych poprawek pozwala 
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Ministrowi Sprawiedliwości przenosić prokuratorów z miejsca ich powołania do innego miejsca w 

Polsce. Jest to rozszerzenie władzy Ministra Sprawiedliwości nad działaniami prokuratorów.  

 

Nadmierna ingerencja państwa  
 

Delegację poinformowano, że w 2003 roku rząd polski przyjął ustawę zabraniającą Prokuratorowi 

Generalnemu interweniowania w określonych sprawach. W latach 2004 i 2005 ówczesny Minister 

Sprawiedliwości sumiennie przestrzegał tej zasady i zaniechał swojej interwencji w poszczególnych 

przypadkach. W listopadzie 2005 roku sytuacja się zmieniła w momencie, gdy Minister 

Sprawiedliwości odbył swoją pierwszą konferencję prasową, podczas której zaczął komentować 

poszczególne sprawy.  

 

Delegacja słyszała powszechne doniesienia, iż ówczesny Minister Sprawiedliwości coraz bardziej 

ingerował w proces ścigania za pomocą takich konferencji prasowych, podczas których krytykował on 

sprawy w toku i zlecał prokuratorom podjęcie określonych kroków.  

 

Delegację poinformowano na przykład o sprawie zabójstwa agresywnego człowieka przez 

mieszkańców pewnej wsi. Lokalny prokurator postawił tym osobom zarzut zabójstwa. Minister 

Sprawiedliwości polecił temu prokuratorowi wypuszczenie sprawców na wolność, jako że ich działania 

wynikały z faktu braku interwencji policji. W efekcie nie postawiono im żadnych zarzutów. Działania 

tego typu mogą podważyć zaufanie publiczne do urzędu prokuratora.  

Delegacja również słyszała doniesienia, iż Minister Sprawiedliwości zdegradował prokuratora 

odpowiedzialnego za wystawienie mu oceny niedostatecznej przy pierwszym egzaminie 

prokuratorskim. Według tych informacji osoba ta pracowała w najwyższej randze prokuratora. W 

rzekomej zemście za niezdany egzamin Minister Sprawiedliwości zdegradował ją do urzędu 

prokuratury najniższego szczebla w bardzo małej miejscowości. Delegacji nie udało się zweryfikować 

tych doniesień. 

 

Delegacja usłyszała również, że połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora 

Generalnego oznacza, iż każda zmiana rządu w Polsce powoduje wymianę wszystkich zwierzchników 

urzędów prokuratorskich. 
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Wskazania dotyczące roli prokuratorów zawierają szereg postanowień wymagających utrzymania 

bezstronności prokuratury: 

 

4.  Państwa powinny zapewniać prokuratorom możliwości wypełniania obowiązków zawodowych 

bez narażania na zastraszenie, przeszkody, nękanie, niewłaściwe interwencje lub nieuzasadnione 

pociąganie do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub innego rodzaju.  

… 

14.  Prokurator nie powinien wszczynać postępowania karnego, prowadzić go dalej ani usilnie starać 

się o kontynuowanie postępowania, gdy bezstronnie prowadzone śledztwo pokazuje, że oskarżenie było 

pozbawione podstaw.  

 

15.  Prokurator powinien poświęcać należytą uwagę ściganiu przestępstw popełnionych przez 

funkcjonariuszy publicznych, w szczególności korupcji, nadużyć władzy, ciężkiego pogwałcenia praw 

człowieka oraz innych czynów uznanych przez prawo międzynarodowe za przestępstwa i - jeśli pozwala 

mu na to prawo lub jest to zgodne z miejscową praktyką- również prowadzeniu śledztw w takich 

sprawach.   
… 

20.  W celu zapewnienia rzetelnego i skutecznego oskarżenia (ścigania), prokurator powinien dążyć 

do utrzymywania ścisłej współpracy z policją, sądami, adwokatami, obrońcami z urzędu i innymi 

agendami i instytucjami państwowymi.   

 

21.  Przekroczenia dyscyplinarne prokuratorów powinny być określone w ustawie lub w opartych na 

niej uregulowaniach. Skargi przeciwko prokuratorom zawierające zarzuty wyraźnego naruszenia norm 

postępowania wymaganego w ich zawodzie, powinny być rozpatrywane szybko i rzetelnie, według reguł 

właściwej procedury. Na orzeczenie (wydane w sprawie) powinien służyć środek odwoławczy.  

 

22.  Postępowanie dyscyplinarne przeciwko prokuratorowi powinno zapewniać obiektywne 

rozpoznanie i wydanie orzeczenia. Orzeczenie powinno być wydane zgodnie z prawem, kodeksem etyki 

zawodowej oraz innymi ustalonymi standardami i normami etycznymi, a także z niniejszymi 

Wskazaniami.  

… 

24.  Prokuratorzy mający podstawę do przypuszczenia, że nastąpiło albo ma nastąpić naruszenie 

niniejszych Wskazań, powinni powiadomić o tym swoje władze zwierzchnie, i jeśli to potrzebne, inne 

właściwe władze lub organy, którym przysługuje prawo rozpatrywania odwołań lub usuwanie 

nieprawidłowości.  
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Organizacje IBAHRI i CCBE zaniepokojone są doniesieniami o ingerencji rządu w służbę 

prokuratorską i będą kontynuować śledzenie sytuacji pod rządami nowej władzy. 

 

Zagrożenia wobec poszczególnych prokuratorów  

 

W wyniku ingerencji państwa nasilały się w ostatnich miesiącach konflikty między prokuratorami i 

rządem polskim.  

 

Po IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Prokuratorów RP w Poznaniu w dniu 23 czerwca 2007 

roku Stowarzyszenie wydało apel opublikowany w Gazecie Wyborczej. Stowarzyszenie Prokuratorów 

RP jest niezależną organizacją reprezentującą prokuratorów w Polsce. Prowadzi ono aktywne lobby na 

rzecz rozdziału funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. W apelu przypomniano 

prokuratorom m.in. o ich obowiązku rzetelności, obiektywności, bezstronności i wolności od 

oczekiwań politycznych czy partyjnych. Apel odnotował malejące zaufanie publiczne do urzędu 

prokuratora. Podkreślono, iż prokuratorzy polscy to nie partie, rządy ani ministrowie. Stwierdzono, że 

urząd prokuratora ma stać na straży prawa i porządku, oraz ścigać przestępstwa przestrzegając 

Kodeksu Etyki Zawodowej. Ponadto apel wzywał do stworzenia urzędu prokuratury, który będzie 

specjalistyczny, obiektywny i wolny od wpływów i interesów politycznych. Wezwano prokuratorów 

do zachowania godności i dobrego imienia urzędu prokuratora jako niezależnego organu 

przestrzegającego prawa, oddanego sprawie wymiaru sprawiedliwości.  

 

Delegację poinformowano, że bezpośrednio po opublikowaniu tego apelu Prezes Stowarzyszenia 

Prokuratorów RP, p. Krzysztof Parulski pełniący również funkcję Zastępcy Prokuratora Wojskowej 

Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, został poproszony przez Prokuraturę Wojskową w Warszawie o 

dostarczenie listy wszystkich prokuratorów uczestniczących w apelu. P. Parulski odmówił, 

stwierdzając rzekomo, że wszczynanie dochodzenia w sprawie apelu byłoby niezgodne z prawem, 

ponieważ Stowarzyszenie jest organizacją nie nastawioną na zysk a nie organem publicznym. 

Dochodzenia takie były dopuszczalne jedynie w zakresie działalności organów publicznych. P. 

Parulski został wezwany na świadka w dochodzeniu przeciwko prokuratorom biorącym udział w 

sporządzeniu i opublikowaniu apelu. P. Parulski kilkakrotnie odmawiał dostarczenia nazwisk i 

zaangażowania się w to dochodzenie. 
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W wyniku silnych nacisków p. Parulski złożył rezygnację ze stanowiska, aczkolwiek pozostaje on 

Prezesem Stowarzyszenia Prokuratorów RP. Przeciwko p. Parulskiemu postawiono zarzut karny 

przekroczenia uprawnień publicznych, który następnie wycofano. Ówczesny Minister Sprawiedliwości 

rzekomo odmówił przedstawienia dowodów oskarżenia p. Parulskiego, których zażądało 

Stowarzyszenie Prokuratorów RP. Delegację niepokoją również niezweryfikowane doniesienia, iż 

Minister Sprawiedliwości publicznie krytykował doświadczenie prokuratorskie p. Parulskiego i 

zarzucał mu przynależność w przeszłości do partii komunistycznej, PZPR. P. Parulski zaprzeczył tym 

zarzutom. Delegacja ponadto dowiedziała się, iż były Minister Sprawiedliwości nigdy nie spotkał się z 

p. Parulskim.  

 

Sprawa ta przyciągnęła w Polsce znaczne zainteresowanie (wsparcie wyraziły Stowarzyszenie 

Prawników Polskich i Stowarzyszenie Sędziów) jak również wzbudziła niepokój międzynarodowych 

organizacji, w tym The Magistrats Europeéns pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), który to 

organ napisał do Ministra Sprawiedliwości wyrażając sprzeciw wobec opisanych wydarzeń. Wycofanie 

oskarżenia było niewątpliwie wynikiem tego wsparcia i znacznej uwagi mediów.  

 

Opisane doniesienia wywołują poważne obawy nie tylko o efektywne funkcjonowanie systemu 

prokuratorskiego, lecz również ze względu na widoczne naruszenia prawa polskich prokuratorów do 

swobody zrzeszania się i wyrażania poglądów. Delegacja została również poinformowana, że 

prokuratorzy w całej Polsce czują się zastraszeni krokami podjętymi wobec p. Parulskiego i mogą być 

bardziej podatni na naciski rządowe i priorytety władzy. 

 

Konstytucja RP gwarantuje swobodę wyrażania opinii i zrzeszania się: 

 

Art. 54  

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji.  

… 

Art. 58 

1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. 

… 

Art. 59 
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1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-

zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.  

… 

 

Swobody te są również ugruntowane w prawie międzynarodowym. Art. 10 Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności brzmi następująco: 

 

Art. 10 – Wolność wyrażania opinii 

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów 

oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez 

względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania 

procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych. 

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać 

takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez 

ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, 

integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia 

zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego 

imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na 

zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. 

 

 

Art. 11 – Wolność zgromadzeń i zrzeszania się  

1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego 

stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich 

dla ochrony swoich interesów … 

2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i 

które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa 

państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i 

moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w 

nakładaniu zgodnych z prawem ograniczeń korzystania z tych praw przez członków sił zbrojnych, 

policji lub administracji państwowej.  
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Art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi: 

 

1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.  

2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę 

poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na 

granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny 

sposób według własnego wyboru.  
Art. 22 

1. Każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi  … 

2. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone ograniczenia inne niż przewidziane przez 

ustawę i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego 

lub publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo 

praw i wolności innych osób. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w nałożeniu ograniczeń 

zgodnych z ustawą na wykonywanie tego prawa przez członków sił zbrojnych i policji.  

 

Punkt 6 Zalecenia Rec(2002)19 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowski gwarantuje 

wolność wyrażania poglądów, przekonań, zrzeszania się i zgromadzeń, w tym prawo do udziału w 

dyskusji publicznej na temat spraw dotyczących prawa, wymiaru sprawiedliwości i ochrony praw 

człowieka; a w odniesieniu do prokuratorów stanowi szczegółowo: 

 

Punkt 6 

Państwa powinny również podejmować kroki w celu zapewnienia prokuratorom posiadania skutecznego 

prawa do wolności wypowiedzi, poglądów, zgromadzenia i zrzeszania się. W szczególności powinni oni 

posiadać prawo do udziału w publicznej dyskusji w sprawach dotyczących prawa, wymiaru 

sprawiedliwości oraz promowania i ochrony praw człowieka, a także wstępowania do lokalnych, 

ogólnopaństwowych lub międzynarodowych organizacji, lub też tworzenia takich, oraz uczestniczenia w 

ich zebraniach z własnego, prywatnego wyboru, przy czym ich zgodne z prawem działania lub 

członkostwo w legalnej organizacji nie mogą stawiać ich w niekorzystnej sytuacji w pracy.  

 

Podobne gwarancje przewidziane są w wytycznych nr 8 i 9 Wskazań ONZ dotyczących roli 

prokuratorów:  

 

8. Prokuratorzy, tak jak inni obywatele, mają prawo do swobody wypowiedzi, przekonań, 

stowarzyszania się i zgromadzeń. W szczególności, powinni mieć prawo do udziału w publicznych 
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dyskusjach dotyczących prawa, wymiaru sprawiedliwości, popierania i ochrony praw człowieka, do 

tworzenia lub przystępowania do organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych oraz udziału w 

ich zebraniach, bez doznawania uszczerbku dla wykonania ich zawodu z powodu zgodnej z prawem 

działalności lub uczestnictwa w takich legalnych organizacjach. Korzystając z tych praw, prokuratorzy 

powinni zawsze zachowywać się w sposób zgodny z prawem i uznanymi normami oraz etyką swojego 

zawodu.  

 

9. Prokuratorzy powinni korzystać ze swobody tworzenia i przystępowania do stowarzyszeń 

zawodowych i innych organizacji w celu reprezentowania swych interesów, popierania kształcenia 

zawodowego i ochrony swego statusu.  

 

Organizacje IBAHRI i CCBE niepokoi fakt, iż w niebezpieczeństwie znalazła się konstytucyjnie 

gwarantowana i powszechnie chroniona wolność zrzeszania się i wyrażania poglądów przez polskich 

prokuratorów. Działania byłego rządu w niedawnej sprawie p. Parulskiego sugerują, iż prokuratorzy 

polscy byli pod silnym wpływem władzy i jakiekolwiek dalsze starania na rzecz naprawienia sytuacji 

mogłyby spotkać się z podobną niechęcią i reakcją rządu.  

 

Organizacje IBAHRI i CCBE uznają połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora 

Generalnego za niewłaściwe w kontekście klimatu politycznego w Polsce, i jak widać, kombinacja ta 

doprowadziła już do powstania problemów.  

 

Rozdział sądów od prokuratorów  
 
Inny poważny problem związany z połączeniem funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora 

Generalnego wynika z konieczności zachowania rozdziału prokuratury od sądów.  

 

Nowe poprawki zawarte w Ustawie z 29 czerwca 2007 roku, która weszła już w życie, wywołują 

ponadto obawy o władzę systemu prokuratorskiego nad sądami.  

 

Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, Ustawa proponuje zmiany zwiększające uprawnienia 

Ministra Sprawiedliwości, a zatem i Prokuratora Generalnego, w zakresie sędziów. Obejmują one 

szersze prawa do powoływania sędziów sądów okręgowych i sądów apelacyjnych, prawo do 

zawieszania sędziów w czynnościach w przypadku zatrzymania ich w trakcie popełniania wykroczenia, 
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oraz prawo do przenoszenia sędziego bez jego zgody do innego sądu lub innego miejsca jednorazowo 

na okres do sześciu miesięcy. Rozdział prokuratury od sądów jest kolejnym bardzo istotnym 

elementem rządów prawa. 

 

Wskazania dotyczące roli prokuratorów zawierają postanowienia wymagające oddzielenia prokuratury 

od funkcji sędziowskich, bezstronnego wykonywania obowiązków przez prokuratorów oraz 

poświęcania należytej uwagi przestępstwom popełnianym przez funkcjonariuszy publicznych: 

 

Wskazanie 10. Urząd prokuratorski powinien być ściśle oddzielony od funkcji sądowych.  

 

Wskazanie 13. Wykonując swoje obowiązki, prokurator powinien:  

(a) wypełniać swe zadania bezstronnie i unikać kierowania się jakimikolwiek względami 

politycznymi, społecznymi, religijnymi, rasowymi, kulturowymi, związanymi z płcią oraz 

wszelkiej innej dyskryminacji; 

 

Wskazanie 15. Prokurator powinien poświęcać należytą uwagę ściganiu przestępstw 

popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, w szczególności korupcji, nadużyć władzy, 

ciężkiego pogwałcenia praw człowieka oraz innych czynów uznanych przez prawo 

międzynarodowe za przestępstwa i - jeśli pozwala mu na to prawo lub jest to zgodne z 

miejscową praktyką- również prowadzeniu śledztw w takich sprawach.  

 

Organizacje IBAHRI i CCBE uważają, że obecna sytuacja w Polsce, gdzie uprawnienia i 

odpowiedzialność dwóch zasadniczo różnych funkcji (tj. Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora 

Generalnego) spoczywają na tej samej osobie, narusza bezstronność i niezależność polskiej służby 

prokuratorskiej. Minister Sprawiedliwości może, na przykład, zawiesić w czynnościach sędziego 

zatrzymanego za popełnienie wykroczenia a następnie, działając w ramach uprawnień Prokuratora 

Generalnego, może wywierać kontrolę nad postępowaniem karnym prowadzonym wobec takiego 

sędziego.  

 

Delegacji doniesiono o dwóch różnych propozycjach mających rozwiązać problemy związane z 

systemem prokuratorskim. Naczelna Rada Sądownictwa podnosi zalety wprowadzenia do polskiego 

systemu prawa stanowiska sędziego śledczego. Sędzia śledczy decydowałby o wszczęciu postępowania 
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karnego i wskazywałby na to, które istotne dowody powinny zostać wykorzystane w sprawie. 

Ograniczyłoby to rolę prokuratorów, a zatem i ingerencję władzy wykonawczej w wymiar 

sprawiedliwości. Stowarzyszenie Prokuratorów RP natomiast prowadzi lobbying na rzecz rozdziału 

uprawnień Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, wierząc, iż bardziej niezależny 

Prokurator Generalny stanowiłby rozwiązanie dla większości problemów napotykanych w ostatnich 

latach przez prokuratorów.  

 

Organizacje IBAHRI i CCBE zgadzają się, iż obie te propozycje mają swoje zalety, oraz że ważne jest, 

by Polska podjęła jakieś kroki na rzecz rozwiązania problemów wynikających z połączenia funkcji 

Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. 
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Rozdział piąty: Wnioski i zalecenia 
 

Część ogólna 
 
WNIOSKI 

 

Wydaje się, iż ostatni polski rząd pod przewodnictwem partii Prawo i Sprawiedliwość rozpoczął 

kampanię na rzecz uzyskania kontroli nad sądownictwem, zawodami prawniczymi i systemem 

prokuratorskim. Kampania ta przybrała głównie formę licznych poprawek ustawodawczych mających 

rozszerzyć uprawnienia Ministra Sprawiedliwości o szereg środków kontroli nad tymi instytucjami. 

Rząd ten nie przejmował się ograniczeniami konstytucyjnymi ani wiążącym prawem 

międzynarodowym, otwarcie deklarując swoją niechęć wobec systemu sądownictwa, zrzeszeń 

zawodowych prawników czy prokuratorów. Stanowisko nowego rządu wobec tych ważnych kwestii 

nie jest jeszcze znane. 

 

Zawsze chętnie widziane są rzeczywiste próby zreformowania systemu prawnego na rzecz większej 

efektywności wymiaru sprawiedliwości, pod warunkiem jednak że proces ten nie wpływa niekorzystnie 

na prawo dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, do sprawiedliwych i bezstronnych orzeczeń 

sądowych, oraz że podłożem tych starań nie jest chęć uzyskania przez rząd kontroli nad 

postępowaniem sądowym i obsługą prawną. Instytucje IBAHRI i CCBE z wielkim żalem stwierdzają 

w wyniku przeprowadzonych badań, iż ostatni rząd wprowadzał zmiany, których jedynym celem było 

zapewnienie podporządkowania wszystkich uczestników systemu wymiaru sprawiedliwości woli władz 

państwowych, jak na przykład zmiany prawa dotyczące, m.in. powoływania, przenoszenia, karania i 

odwoływania sędziów, zmiany o charakterze administracyjnym w Trybunale Konstytucyjnym, zmiany 

samoregulacyjnej roli ustalonych zawodów prawniczych oraz stworzenie trzeciej kategorii zawodu 

prawniczego podporządkowanej jedynie Ministrowi Sprawiedliwości, jak również kontrowersje 

dotyczące niezawisłości prokuratury. 

 

W kontekście tym instytucje IBAHRI i CCBE odnotowują, iż Andrzej Kryze, ówczesny Wiceminister 

Sprawiedliwości, stwierdził w piśmie z dnia 31 sierpnia 2007 roku, że przyjęte i planowane zmiany 

polskiego systemu prawnego nie stanowią zagrożenia dla niezawisłości zawodów prawniczych i mają 
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na celu wdrożenie “konstytucyjnej zasady podporządkowania roli tych zawodów interesowi 

publicznemu”. W tych kilku trzeźwiących słowach minister zawarł prawdziwe cele swego rządu. 

 

ZALECENIA  

 

• Rząd polski musi respektować doktrynę rozdziału władzy gwarantującą oddzielenie władzy 

wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Rozdział tych trzech gałęzi władzy ma zasadnicze 

znaczenie dla utrzymania rządów prawa w każdym kraju i przewidziany jest w Konstytucji RP oraz 

w obowiązującym prawie międzynarodowym. 

• Wzywa się władzę wykonawczą do niezwłocznego zaniechania kampanii prowadzonej przez jej 

poprzedników, wymierzonej przeciwko sądownictwu, profesji prawniczej i prokuraturze. 

• Wzywa się władzę wykonawczą do uznania nadrzędności Konstytucji oraz do postępowania w 

każdym momencie zgodnie z nią i międzynarodowymi standardami. 

• Polski rząd powinien pilnie przystąpić z członkami sądownictwa, zawodów prawniczych i służby 

prokuratorskiej do omówienia propozycji ustawodawczych zarysowanych w niniejszym 

opracowaniu, które są przedmiotem zainteresowania tych branż jak również instytucji IBAHRI i 

CCBE. 

 

Część szczegółowa  
 
Zagrożenia dla polskiego systemu sądownictwa  

 

WNIOSKI 

 

Niezawisłość systemu sądownictwa jest powszechnie przyjęta jako podstawa rządów prawa i absolutny 

wymóg dla ochrony praw człowieka. Niezawisłość sądów z konieczności wymaga ich instytucjonalnej 

niezależności od innych gałęzi władzy jak również indywidualnej niezawisłości sędziów, która pozwoli 

im wykonywać swoje uprawnienia sądownicze zgodnie z prawem, bez jakichkolwiek szykan, 

ingerencji czy zastraszania. Wszelkie zagrożenia dla niezawisłości sądownictwa mają swoje poważne 

konsekwencje dla rządów prawa, zasad dobrego rządzenia czy zaufania publicznego do systemu 

prawnego. 
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W trakcie przeprowadzanych badań, przedstawiono delegacji pod rozwagę kilka aktów prawnych 

dotyczących systemu sądowniczego. Aczkolwiek niektóre akty rozważane indywidualnie wydają się 

nieszkodliwe, większość z nich zawiera poprawki, które obecnie lub w przyszłości przyznają 

Ministrowi Sprawiedliwości i, bardziej ogólnie, władzy wykonawczej zwiększone uprawnienia do 

ingerowania w czynności i działanie systemu sądowniczego. W wielu przypadkach były rząd 

uzasadniał proponowane zmiany względami sprawiedliwości administracyjnej, efektywności czy 

chęcią zapewnienia niezawisłości sądów. Jednak akty te rozważane łącznie zdają się mieć dużo 

bardziej dalekosiężny efekt i wskazują na bardziej systematyczne dążenie rządu do wywierania silnego 

wpływu i sprawowania kontroli nad systemem sądownictwa. 

 

W szczególności:  

 Możliwość przenoszenia sędziów przez Ministra Sprawiedliwości do innych sądów lub 

miejsc wbrew ich woli stanowi niemożliwy do przyjęcia poziom ingerencji władzy 

wykonawczej w sądownictwo i prawdopodobnie narusza zasady Konstytucji RP. Instytucje 

IBAHRI i CCBE obawiają się, iż uprawnienie to będzie nadużywane w celu usuwania 

sędziów nie cieszących się względami partii rządzącej lub z których decyzjami partia ta się 

nie zgadza. 

 Przedmiotem troski instytucji IBAHRI i CCBE jest przyznanie pełnych uprawnień 

sędziowskich asesorom sądowym nieposiadającym dostatecznego przeszkolenia, z tym że 

jeszcze większe wątpliwości budzi ograniczenie kadencji tych sędziów do okresu próbnego. 

Pomimo dalszej znaczącej roli KRS w powoływaniu sędziów, odmowa przestrzegania 

zaleceń tego organu przez Prezydenta w ciągu ostatnich kilku tygodni powoduje, iż 

instytucje IBAHRI i CCBE obawiają się, iż okresy próbne mogą być wykorzystywane przez 

rząd do “wypleniania” sędziów postępujących niezgodnie z linią partii. 

 Przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości prawa do zawieszania sędziego, który dopuścił się 

czynu umyślnego, nie jest uzasadnione okolicznościami i narusza prawo międzynarodowe. 

Zgodnie z ustaloną zasadą tego prawa sędziowie podlegają zawieszeniu w czynnościach lub 

innym sankcjom nakładanym jedynie przez niezależny organ lub sąd, a nie przez członka 

władzy wykonawczej. Podobnie do poprzedniej poprawki, instytucje IBAHRI i CCBE 

uznają, iż uprawnienie to może być wykorzystywane do zawieszania w czynnościach 

sędziów nielubianych przez partię rządzącą lub z których decyzjami partia ta się nie zgadza. 

 Wątpliwości budzi możliwość powoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów 

niektórych sądów, asesorów sądowych, oraz tworzenia wakatów sędziowskich i 
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nominowania osób do tych funkcji. Instytucje IBAHRI i CCBE uważają, iż poprawki te 

pozwolą Ministrowi Sprawiedliwości wywierać wpływ na skład sędziowski poprzez 

nominowanie i powoływanie preferowanych osób. Zważywszy na ingerencje we władzę 

sądowniczą oraz prawdopodobieństwo nadużywania tych uprawnień, instytucje IBAHRI i 

CCBE obawiają się o ich wpływ na niezawisłość sędziowską. 

 Instytucje IBAHRI i CCBE niepokoją proponowane zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, 

a w szczególności te, które wymagają rozpatrywania spraw w kolejności otrzymywania 

wniosków zamiast według ich priorytetowości, oraz nakładające na Trybunał obowiązek 

rozpatrywania wszystkich spraw w składzie co najmniej 11 spośród 15 sędziów. Poprawki 

te, aczkolwiek pozornie nie budzące zastrzeżeń, mogą osłabić Trybunał Konstytucyjny, 

który do tej pory był aktywnym obrońcą Konstytucji RP i zagwarantowanych w niej praw. 

Instytucje IBAHRI i CCBE uważają, że poprawki te wzięte łącznie mają na celu 

ograniczenie możliwości szybkiego rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności 

z konstytucją wprowadzanych ustaw. Aczkolwiek zakres działalności Trybunału pozostaje 

ten sam, poprawki te wpłynęłyby niekorzystnie na jego działanie i administrację, powodując 

niepotrzebną zwłokę, w czasie której obowiązywać mogą niezgodne z konstytucją akty 

prawne do momentu ich rozpatrzenia przez Trybunał. Instytucje IBAHRI i CCBE oczekują 

propozycji ograniczenia wpływu politycznego na powoływanie sędziów do Trybunału 

Konstytucyjnego. 

 Obiektem głębokiej troski instytucji IBAHRI i CCBE jest również niedawna odmowa 

powołania sędziów przez Prezydenta RP a zważywszy na brak wskazania co do przyczyny 

tej odmowy, ww. instytucje mogą jedynie zakładać, iż motywy tej decyzji były niewłaściwe. 

W świetle pozostałych zmian omówionych powyżej jest to szczególnie niepokojące, jako że 

sugeruje, iż Prezydent może chcieć pełnić bardziej aktywną rolę w powoływaniu sędziów, 

tym samym naruszając zasadę rozdziału władzy w Polsce.   

 

ZALECENIA 

 

• Władza wykonawcza musi postępować zgodnie z rządami prawa, uznając w szczególności 

niezawisłość sądownictwa. 

• Zważywszy na zarysowane powyżej we wnioskach obawy dotyczące niewłaściwej ingerencji 

władzy wykonawczej w sądownictwo, instytucje IBAHRI i CCBE wzywają rząd polski do 

uchylenia przepisów zezwalających na przymusowe tymczasowe delegowanie sędziów. Jeżeli takie 
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przymusowe delegacje są konieczne, pozwalające na nie ustawodawstwo powinno zapewniać, by 

dokonywane były one na podstawie orzeczenia sądu oraz zgodnie z wyraźnym zestawem 

warunków, na jakich sędzia może być delegowany.   

• Instytucje IBAHRI i CCBE ponadto wzywają rząd polski do: 

 wycofania proponowanej poprawki konstytucyjnej wprowadzającej okres próbny dla 

asesorów sądowych bądź, alternatywnie, do zagwarantowania, by Prezydent RP wykonywał 

zalecenia KRS co do niezależnego i bezstronnego podejmowania decyzji w sprawie 

okresów próbnych; 

 uchylenia przepisów przyznających Ministrowi Sprawiedliwości określoną rolę w 

nowowprowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów oraz ograniczeń 

czasowych nakładanych na sąd dyscyplinarny w zakresie wydawania zgody na wszczęcie 

postępowania wobec sędziego; oraz 

 zmiany ustawodawstwa eliminującej udział Ministra Sprawiedliwości w powoływaniu 

prezesów pewnych sądów i sędziów tymczasowych. 

• Instytucje IBAHRI i CCBE wzywają Prezydenta RP do niezwłocznego podania uzasadnienia dla 

niedawnej odmowy powołania do różnych sądów sędziów zaproponowanych przez KRS, w celu 

uniknięcia dalszych spekulacji i ograniczenia obaw wśród środowiska sędziowskiego, iż stało się to 

z niewłaściwych przyczyn. Instytucje IBAHRI i CCBE ponadto wzywają Prezydenta RP do 

przestrzegania Konstytucji i do powołania sędziów zgodnie z rekomendacją KRS. 

• Władza wykonawcza musi niezwłocznie zaprzestać zapoczątkowanego przez jej poprzedników 

ingerowania w skład i administrację Trybunału Konstytucyjnego. Wszelkie przepisy dążące do 

ingerowania w porządek spraw rozpatrywanych przez Trybunał oraz liczbę sędziów wymaganych 

do orzekania w każdej sprawie powinny być wycofane. Instytucje IBAHRI i CCBE w dalszym 

ciągu niepokoją się o potencjalne konsekwencje tego ustawodawstwa, szczególnie w świetle 

licznych aktów, które w ostatnim czasie zostały uznane za niekonstytucyjne, i wielu innych 

ocenionych w niniejszym raporcie jako prawdopodobnie niezgodne z konstytucją. 

• Instytucje IBAHRI i CCBE wzywają rząd polski do zaniechania krytyki wobec orzeczeń sądowych, 

do niekrytykowania aktualnie rozpatrywanych spraw i do zaniechania wszelkich ataków 

personalnych wobec sędziów. 
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Zagrożenia dla zawodu prawnika w Polsce 

 

WNIOSKI 

 

Niezawisłość zawodu prawnika, aczkolwiek nie jest ujęta w żadnym wiążącym traktacie 

międzynarodowym, stanowi ważny element rządów prawa i wspierana jest przez liczne 

międzynarodowe instrumenty. 

 

W Polsce zaproponowano szereg aktów legislacyjnych, które mogą negatywnie wpłynąć na 

niezależność prawników i ich zrzeszeń zawodowych. Instytucje IBAHRI i CCBE podkreślają w 

szczególności następujące kwestie: 

 sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad organami zawodowymi 

prawników jest niewłaściwe i narusza ujęte w Konstytucji RP prawo organizacji 

zawodowych do samorządzenia, oraz międzynarodowe gwarancje swobody zrzeszeń; 

 wprowadzenie nowej kategorii zawodu prawnika wykonywanego na podstawie licencji 

trzeciego stopnia, podlegającego nadzorowi Ministra Sprawiedliwości, przyznaje temu 

Ministrowi prawo do sprawowania znacznej władzy nad prawnikami dopuszczonymi do 

zawodu na podstawie systemu licencji, co może mieć potencjalnie niekorzystne 

konsekwencje w sytuacjach, gdy prawnik ten ma reprezentować interesy sprzeczne z 

interesami rządu. Instytucje IBAHRI i CCBE martwi szczególnie wpływ tego projektu na 

niezawisłość adwokatów i radców prawnych. Wielu z nich zostanie zmuszonych do 

poddania się systemowi przyznawania licencji, aby uniknąć innych ograniczeń nałożonych 

na wykonywanie przez nich zawodu, jak na przykład limity pobieranych opłat. W rezultacie 

duży procent polskich prawników może być zmuszonych do pracy pod zwierzchnictwem 

Ministra Sprawiedliwości, co w efekcie zniszczy samorząd prawniczy. 

 przedmiotem troski jest również proponowane utworzenie nowego wydziału 

dyscyplinarnego w ramach sądu apelacyjnego dla potrzeb orzekania w sprawach 

dyscyplinarnych wobec prawników, co pozbawia samorządowe organy zawodowe 

prawników ich uprawnień w zakresie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Kilka 

przepisów zawartych w odnośnej ustawie zwiększa szczególnie uprawnienia nadzorcze 

Ministra Sprawiedliwości względem postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec 

prawników. Aczkolwiek rządy mogą pełnić określoną rolę w ustanawianiu systemu nadzoru 

nad prawnikami, zrzeszenia zawodowe prawników muszą mieć prawo do zachowania 
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podstawowej odpowiedzialności w zakresie karania członków profesji prawniczej. Projekt 

ten podważa to prawo i stanowi naruszenie prawa zrzeszeń zawodowych prawników do 

swobodnego zrzeszania się i zachowania niezależności, co gwarantuje Konstytucja RP i 

prawo międzynarodowe. Ponadto projekt ten zdaje się stanowić niepożądaną ingerencję 

władzy wykonawczej; 

 instytucje IBAHRI i CCBE mają również wątpliwości co do propozycji ograniczenia 

wysokości opłat pobieranych za usługi adwokatów i radców prawnych, i uznają je za 

naruszające postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Podejrzane 

wydają się motywy przedstawienia takich projektów. Propozycja ta nie została należycie 

rozważona (jako że nie odzwierciedla wartości pracy prawnika) i bardzo możliwe, iż jest 

niesłusznie wymierzona jako groźba wobec niezależnych prawników w Polsce. Projekt ten 

jest dyskryminacyjny pod względem stosowania (dotyczy on jedynie adwokatów i radców 

prawnych, a nie licencjonowanych prawników nadzorowanych przez Ministra 

Sprawiedliwości). W związku z tym narusza on Ogólne Zasady ONZ dotyczące Roli 

Prawnika, które mówią o ich uprawnieniu do korzystania z członkowstwa w zgodnych z 

prawem zrzeszeniach bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji zawodowych. 

Prawdopodobnym skutkiem tej legislacji będzie to, iż adwokaci i radcy prawni zostaną 

zmuszeni do poddania się systemowi licencji proponowanemu przez rząd polski;  

 Instytucje IBAHRI i CCBE mają również obawy co do projektu projektu aby  osoby 

wykonujące zawody prawnicze składały osobiste deklaracje majątkowe oraz prowadziły 

rejestr umów z klientami i przedkładały je w sądach. Aczkolwiek wymogi te nie wydają się 

być niezgodne z Konstytucją czy też z prawem międzynarodowym, instytucje IBAHRI i 

CCBE zakładają, iż mają one na celu przede wszystkim wykrywanie przypadków, w 

których adwokaci i radcy prawni obeszli ograniczenia w zakresie limitu pobieranych opłat. 

W tym sensie instytucje IBAHRI i CCBE nie popierają tych projektów. W zakresie, w 

jakim zgłaszanie umów z klientami ma na celu zwiększenie uprawnień nadzorczych rządu 

nad zawodem prawnika organizacje IBAHRI i CCBE uznają je za dowód kolejnej 

niewłaściwej ingerencji rządu w wykonywanie tego zawodu. 

 

Ostatni polski rząd wykazywał wrogość i podejrzliwość w kontaktach z osobami wykonującymi 

zawody prawnicze, traktując ten zawód (obejmujący indywidualnych członków jak również zrzeszenia 

zawodowe) jako zagrożenie. Niedawne komentarze byłego rządu na temat zawodu prawnika 

potwierdzają zamiar zniszczenia przez ten rząd niezależnych samorządowych organizacji zawodów 
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prawniczych. Kroki te wyraźnie naruszają Konstytucję RP, międzynarodowe normy chroniące 

swobodę zrzeszania, jak również Podstawowe Zasady ONZ dotyczące Roli Prawnika, i nowy rząd 

musi zapewnić, by działania te nie były kontynuowane. 

 

Ograniczenia zaproponowane lub nałożone na prawników przez ostatni polski rząd istotnie obniżają 

skuteczność funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości i możliwość swobodnego 

wykonywania obowiązków zawodowych przez prawników. Podważają one również zaufanie opinii 

publicznej do systemu wymiaru sprawiedliwości. 

 

Delegacja odnotowuje, iż w Polsce problemem jest zamknięty charakter zawodu prawnika. Kwestie te 

powinny być podjęte i rozstrzygnięte wspólnym wysiłkiem rządu i osób reprezentujących zawody 

prawnicze. 

 

 

ZALECENIA 

 

• Organizacje IBAHRI i CCBE wzywają rząd polski do niezwłocznego zaniechania procesu 

wprowadzania aktów prawnych mogących wpłynąć niekorzystnie na niezawisłość zawodu 

prawnika. 

• Państwo musi zapewnić prokuratorom możliwości wypełniania obowiązków zawodowych bez 

narażania na zastraszenie, przeszkody, nękanie, niewłaściwe interwencje, oraz by z racji działania 

podjętego zgodnie z ustalonymi obowiązkami, standardami i zasadami etyki zawodowej nie byli 

poddawani prześladowaniu i by nie groziły im sankcje administracyjne, gospodarcze czy inne. 

Wzywa się zatem rząd polski do uchylenia uchwalonych i wycofania proponowanych aktów 

ustawodawczych podważających niezawisłość zawodu prawnika w Polsce, w tym aktów, które: 

 przyznają Ministrowi Sprawiedliwości rolę nadzorczą wobec zawodowych zrzeszeń 

prawników; 

 wprowadzają trzecią kategorię zawodu prawnika (prawnik licencjonowany); 

 przyznają Ministrowi Sprawiedliwości rolę nadzorczą w postępowaniu dyscyplinarnym 

prowadzonym wobec osób wykonujących zawody prawnicze i ograniczają rolę zrzeszeń 

zawodowych prawników; 

 nakładają nieuzasadnione limity na wysokości opłat pobieranych za usługi świadczone 

przez adwokatów i radców prawnych; 
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 wymagają składania osobistych deklaracji majątkowych przez osoby wykonujące zawody 

prawnicze w Polsce; oraz 

 wymagają prowadzenia rejestru umów określających wysokość wynagrodzenia, 

zawieranych między prawnikiem i klientem, oraz przedkładania tych umów w sądzie. 

• Organizacje IBAHRI i CCBE ponadto wzywają rząd polski do podjęcia konstruktywnego dialogu z 

reprezentantami zawodów prawniczych w celu rozładowania bieżących napięć. Powinny odbywać 

się regularne spotkania łącznikowe z przedstawicielami zawodów prawniczych, w celu omawiania 

spraw będących przedmiotem wspólnej troski i rozstrzygania potencjalnych konfliktów. 

• Władza wykonawcza ani żaden organ państwowy nie może wywierać żadnego wpływu na zawody 

prawnicze w sposób podważający ich niezawisłość czy możliwość swobodnego wykonywania 

obowiązków zawodowych przez poszczególnych prawników. 

• Organizacje IBAHRI i CCBE wzywają rząd polski do respektowania samorządowego charakteru 

zawodowych zrzeszeń prawniczych. Zrzeszenia te muszą zachować swoją niezależność i nie mogą 

być obiektem niepożądanych ingerencji. W tym celu wymagane jest, by izbą adwokacką kierowali 

jej członkowie oraz by pełniła ona instrumentalną rolę w ustalaniu norm wykonywania tego 

zawodu. 

• Organizacje IBAHRI i CCBE wzywają Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców 

Prawnych do przeprowadzenia rewizji procedur i ograniczeń w dopuszczaniu do zawodu tak, aby 

odzwierciedlały one popyt na prawników w Polsce oraz liczbę wchodzących na rynek absolwentów 

prawa. 

 

Zagrożenia dla systemu prokuratorskiego w Polsce 

 

WNIOSKI 

 

Jest oczywistym, iż połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego 

doprowadziło do niewłaściwego poziomu ingerencji władzy wykonawczej w system prokuratorski. W 

kontekście ostatniego działania rządu połączenie tych ról stanowi również zagrożenie dla zasadniczego 

rozdziału prokuratury i sądownictwa. 

 

Osobiste ataki i nieuzasadnione zarzuty karne wnoszone przez Ministra Sprawiedliwości wobec 

prokuratorów są nie do zaakceptowania i naruszają obowiązki rządu w zakresie obrony swobody 
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wyrażania opinii i zrzeszania się, gwarantowanej przez prawo międzynarodowe i Konstytucję RP. 

Krytyka taka również podważa zaufanie opinii publicznej do systemu wymiaru sprawiedliwości. 

 

ZALECENIA 

 

• Rząd polski i prokuratorzy z całej Polski muszą przestrzegać Wskazań ONZ dotyczących Roli 

Prokuratora. 

• Wzywa się rząd polski do rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. 

• W razie nierozdzielenia tych dwóch funkcji, organizacje IBAHRI i CCBE wzywają Ministra 

Sprawiedliwości do zaniechania publicznego komentowania prowadzonych spraw oraz odstąpienia 

od osobistej krytyki prokuratorów, w rodzaju tej, której doświadczył p. Parulski. Jeżeli wymagane 

są kroki dyscyplinarne, należy je podjąć zgodnie z ustalonymi przejrzystymi procedurami. 

• Organizacje IBAHRI i CCBE udzielają pełnego wsparcia p. Parulskiemu i Stowarzyszeniu 

Prokuratorów RP, oraz wzywają rząd polski do respektowania prawa prokuratorów do swobodnego 

wyrażania opinii i zrzeszania się, jakie gwarantuje Konstytucja RP i prawo międzynarodowe. 

• Organizacje IBAHRI i CCBE wzywają Ministra Sprawiedliwości do zaniechania publicznego 

komentowania prowadzonych spraw oraz do odstąpienia od osobistego krytykowania prokuratorów 

w sposób, w jaki doświadczył tego p. Parulski. Jeżeli wymagane są kroki dyscyplinarne, należy je 

podjąć zgodnie z ustalonymi procedurami. 

• Organizacje IBAHRI i CCBE zachęcają rząd do podjęcia konstruktywnego dialogu z organami 

nadzorczymi (takimi jak KRS) i zrzeszeniami zawodowymi (takimi jak Stowarzyszenie 

Prokuratorów RP czy Stowarzyszenie Sędziów Polskich) celem ustalenia słuszności wprowadzenia 

funkcji sędziego śledczego oraz omówienia wszelkich innych akceptowanych rozwiązań dla 

obecnych problemów związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. 

 

 
 

 


