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— Przez lata nie wyszlibyśmy z potwornego chaosu, jaki chce nam pan 

Ziobro zafundować. Polak na wyrok w prostej sprawie czekałby po 

kilkanaście lat — tak efekty planowanej zmiany, czyli spłaszczenia struktury 

sądownictwa ocenia w rozmowie z Onetem prof. Krystian Markiewicz. 

Podkreśla, że gdyby do tego doszło, czekałaby nas "wojna totalna" z Unią 

Europejską. 
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• Projekt przygotowany przez ministra sprawiedliwości zakłada 

całkowite przemodelowanie struktury sądownictwa 

• Zamiast obecnych niemal 400 sądów rejonowych, okręgowych  

i apelacyjnych miałoby powstać tylko sto sądów — jedynie okręgowe  

i regionalne. Wszyscy sędziowie mieliby ten sam status — sędziego 

sądu powszechnego 

• Projekt, którym pierwotnie rząd nie zamierzał się jak na razie 

zajmować, we wtorek pojawił się na stronach Rządowego Centrum 

Legislacji. Stało się to w tym samym czasie, kiedy PiS zabiega o głosy 

ziobrystów do poparcia prezydenckiego projektu likwidacji Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 

•  — To jest próba zrobienia z niezależnych sądów urzędów 

ministerstwa, a z sędziów urzędników podległych Ziobrze. Model 

zarządzania jak w Prusach w XIX w. Taki ruch w sposób 

niewyobrażalny jeszcze bardziej wydłuży postępowania w sądach,  

a w stosunkach z Unią wywoła wojnę totalną — mówi Onetowi sędzia 

Krystian Markiewicz, prezes Iustitii 

 

Sztandarowe dzieło Zbigniewa Ziobry, czyli projekt spłaszczenia struktury 

sądownictwa został przez ministra sprawiedliwości zaprezentowany jesienią 

2021 r. Ziobro mówił wtedy, że taki ruch spowoduje uwolnienie ponad 2 tys. 

stanowisk do orzekania i przybliży sądy "zwykłemu obywatelowi", usprawniając 

ich pracę. Tyle że to właśnie minister sprawiedliwości od blisko siedmiu lat jest 

jedynym, który odpowiada za stan sądownictwa. Zaś tak potępiane przez niego 

ponad trzy tys. etatów funkcyjnych — czyli prezesów i wiceprezesów sądów — 

to jego kadry. Grupa ludzi, którzy awanse zawdzięczają wyłącznie Ziobrze.  

I zamiast orzekać — "administrują" i "prezesują". 

Rewolucja Ziobry w sądach 2.0. Ma być sprawnie, szybko  

i przejrzyście. A będzie? "Armagedon" 

Walka z biurokracją, przybliżenie sądów obywatelom — pod takimi 

hasłami Zbigniew Ziobro próbuje po raz kolejny zmieniać polskie 

sądownictwo. Dokładnie tych samych argumentów używał od 2016 r.,  

gdy wprowadzał swoje pierwsze reformy w wymiarze sprawiedliwości. Efekty 

dziś są takie, że po ponadsześcioletnim kierowaniu sądami przez Ziobrę sprawy 
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w sądach trwają nieraz dwa razy dłużej niż wcześniej, na pierwszy termin  

w niektórych sądach czeka się już nie miesiące, a lata. 

Nowa "rewolucja" w sądownictwie ma — jak twierdzi Ziobro — 

doprowadzić do tego, że "każdy Kowalski" będzie miał sąd "na wyciągnięcie 

ręki". Zaś "migający się" od orzekania sędziowie "funkcyjni" nagle cudownie 

znikną — czyli powrócą do orzekania na pierwszej linii. Jak można rozumieć, 

orzekać mieliby zacząć obecni prezesi czy wiceprezesi wszystkich sądów — od 

rejonów po okręgi i apelacje — których niemal w całości od 2017 r. wymienił 

właśnie Ziobro. "Funkcyjni" w sądownictwie to dziś — jak jesienią 2021 r. mówił 

sam Ziobro — blisko trzy tys. osób. To właśnie resort Ziobry pozwolił  

na obniżenie liczby spraw, które mają rozstrzygać ci "funkcyjni". Jaskrawym 

przykładem tego, jak "nowe kadry" — powołane właśnie przez Ziobrę — 

przykładają się do orzekania są choćby prezes i wiceprezes warszawskiego Sądu 

Okręgowego, a jednocześnie mianowani przez Ziobrę rzecznik i zastępca 

rzecznika sędziowskiej dyscypliny Piotr Schab i Przemysław Radzik. Obaj od 

upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa dostali zielone światło do awansu 

do Sądu Apelacyjnego — choć Radzik startował z poziomu sędziego rejonowego. 

Obaj w stołecznym SA orzekają w zaledwie 20 proc. przydzielanych im spraw. 

To oznacza, że zajmują się jedynie co piątą sprawą z wpływających do ich 

referatu. Takie przykłady można mnożyć. 

Do tego, nie zapomnijmy, Ziobro wyłączył z czynnego orzekania ponad 

150 sędziów, których delegował do ministerstwa. Ich etaty w macierzystych 

sądach wciąż są przez te osoby blokowane — podczas gdy realnie sędziowie  

ci wypełniają obowiązki administracyjne w MS. I pobierają za to sowite dodatki 

do podstawowej, sędziowskiej pensji. 

W takiej właśnie sytuacji minister chce wprowadzać projekt kompletnego 

przeorganizowania systemu sądownictwa, czyli spłaszczania struktury sądów 

powszechnych. — To będzie armagedon, trzęsienie ziemi. Wszystkie sądy  

w Polsce zostaną de facto zlikwidowane, żeby na ich miejsce powołać nowe. 

Chaos będzie niewyobrażalny, opóźnienia czy nawet przerwy w pracy sądów 

również — mówi Onetowi prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz.  

— To, co planuje pan Ziobro, to jest próba zrobienia z sądów urzędów 

ministerstwa. Jak w Prusach w XIX w., taki sam model zarządzania. Czyli jednak 

pokochał ten niemiecki model. Ziobro po prostu chce, żeby sądy działały na 

dokładnie tej samej zasadzie co całkowicie podległa mu jako Prokuratorowi 
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Generalnemu prokuratura — podkreśla sędzia Markiewicz. — Zresztą  

w projekcie ustawy o spłaszczeniu struktury sądownictwa jest taki arcyciekawy 

zapis (art. 156 i 157 przepisów wprowadzających), że to minister będzie 

decydował, gdzie dany sędzia będzie orzekał. I będzie mógł sędziego rejonowego 

przenieść do tej "najwyższej instancji", czyli do sądu regionalnego. Na przykład 

w nagrodę, a apelacyjnego np. do okręgowego. Tak to ma w praktyce wyglądać 

— mówi prezes Iustitii. — Dawne "apelacje", czyli najważniejsze sądy  

w sądownictwie powszechnym zastąpią sądy regionalne, do których trafią "sami 

swoi". Kim są ci "swoi" pokazuje, choćby, kolejna odsłona afery hejterskiej. 

Dowiadujemy się tam, że pewni sędziowie mogliby marzyć o awansie, 

ale dostają go dzięki poparciu grupy towarzyskiej i potem to już są "swoi 

sędziowie" — wskazuje sędzia Markiewicz. — Próba zmieniania teraz struktury 

sądów spowoduje gigantyczny chaos. A chaos to jeszcze większe opóźnienia  

w rozpoznawaniu spraw. Tzw. zwykły Kowalski będzie więc jeszcze dłużej 

czekał na wyrok. Będzie trzęsienie ziemi, armagedon. 

Czy ta reorganizacja ma szanse się udać? 

— Nie ma szans na to, by spłaszczenie struktury sądów w ogóle doszło 

do skutku bez wywołania gigantycznego, trwającego miesiące czy nawet lata 

bałaganu, by nie powiedzieć ostrzej — mówi sędzia Markiewicz. — Dlaczego? 

Podam jeden przykład, który mówi sam za siebie. 1 kwietnia 2022 r., po wielu 

podejściach i przekładaniu terminu otwarcia ministerstwo wreszcie, triumfalnie 

otworzyło nowy Sąd Okręgowy w Sosnowcu — relacjonuje. — Notabene,  

sąd zupełnie zbędny, ale powstał by zaspokoić czyjeś ambicje, taki "miś na miarę 

PiS-u możliwości". Do dziś, a mamy prawie maj, ten sąd nie zaczął normalnie 

działać, bo nie ma w nim ani jednego sędziego okręgowego z pionu cywilnego — 

mówi. — Karnistów minister Ziobro przeniósł z Katowic, w efekcie czego niemal 

150 spraw, które oni prowadzili musi się zacząć od początku, bo zmienił się skład 

sądu — podkreśla. — To jest dobry przykład na to, jak obecna władza "radzi 

sobie" — cudzysłów jest absolutnie zamierzony — ze stworzeniem jednego 

nowego sądu. A w ramach spłaszczenia struktury sądownictwa chce takich 

nowych sądów stworzyć sto! — wskazuje prof. Markiewicz. — Przykład  

z Sosnowca pokazuje, jakie są zdolności administrowania sądami Ministerstwa 

Sprawiedliwości. 
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— Poza tym, mamy dość poważne kłopoty gospodarcze jako państwo.  

Jest szalejąca drożyzna, rosnące raty kredytów, wciąż nie mamy zatwierdzonego 

przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy, który dałby naszej 

gospodarce ponad 57 mld euro. I w takim momencie władza chce nam 

zafundować nikomu niepotrzebną restrukturyzację całego systemu sądownictwa! 

Tylko po to, żeby pokazać, że pan Ziobro coś tam robi i jakieś tam sukcesy ma. 

To się w głowie nie mieści! — mówi prezes Iustitii. — Takie spłaszczenie 

struktury, reorganizacja sądownictwa od podszewki to byłyby ogromne koszty. 

Nie chodzi tylko o sprawy prozaiczne, jak konieczność wymiany tablic  

na budynkach, pieczątek — choć tu też w grę wchodziłyby ogromne sumy.  

Ale głównym kosztem byłoby to, że trzeba byłoby przeorać cały system 

instancyjny, który w Polsce istnieje od kilkudziesięciu lat. To oznacza niezbędną 

zmianę kodeksów postępowania tak karnego, jak cywilnego — kolejną już.  

Sądy nie pozbierały się jeszcze po tych sprzed trzech lat. To też oznacza chaos.  

A każdy chaos to są opóźnienia dla ludzi, którzy po sprawiedliwość przychodzą 

do sądów. I my będziemy musieli to ogarniać przez kilkanaście lat, wcześniej się 

z tego nie wygrzebiemy — zapowiada sędzia Markiewicz. 

"Nie dość, że wyrok po latach czekania, to jeszcze wyrok 

potencjalnie nieważny. Jako obywatela szlag by mnie trafił" 

— To będzie wojna totalna z Unią Europejską — tak sędzia Markiewicz 

ocenia potencjalne skutki wdrożenia przez rządzących projektu Ziobry 

dotyczącego spłaszczenia struktury sądów. — Powód jest oczywisty. Unia nie 

wtrąca się w to, na jakich zasadach jakiś kraj członkowski organizuje sobie system 

sądownictwa — ale pod jednym warunkiem. Takim, że nie są naruszane 

podstawowe zasady gwarantujące niezależność sądów — mówi. — Jedną z takich 

zasad jest gwarancja nieusuwalności i, proszę wybaczyć niezbyt zręczny termin, 

nieprzenoszalności sędziego — podkreśla prezes Iustitii. — Jeśli więc, na co pan 

Ziobro dał sobie prawo w tym nowym projekcie ustawy — będzie on mógł 

dowolnie decydować, w jakim sądzie orzekać ma dany sędzia, to ta gwarancja 

niezależności sądu jest nic niewarta, bo będzie on mógł żonglować składami,  

po prostu ustawiać skład sędziów pod sprawy — wyjaśnia. — Dodatkowo każda 

zmiana systemu sądownictwa, aby była zaakceptowana przez UE, musi 

poprawiać standardy ochrony prawnej obywatela. Jak już mówiłem, zmiany 



zaplanowane przez pana Ziobrę nie tylko tego standardu nie podnoszą,  

ale prowadzą wręcz do paraliżu sądownictwa — wskazuje. 

— Nie mówiąc już o tym, że w tym projekcie jest też fura przepisów,  

że osobiście mianowani przez Ziobrę prezesi sądów oraz delegowani przez niego 

sędziwie do ministerstwa w ramach tzw. nadzoru administracyjnego, mieliby 

wgląd w każde postępowanie przed każdym sądem. I mogliby, właśnie pod 

pretekstem tego "nadzoru administracyjnego", ingerować w każde postępowanie. 

A to jest już jawna uderzenie w niezależność sądów — mówi prof. Markiewicz. 

— To więc oznacza, że takie zmiany będą oczywiście niezgodne zarówno  

z prawem Unii, jak z prawami człowieka. Bo naruszą i osłabią prawo  

do efektywnej ochrony sądowej i prawo do niezależnego sądu. A to oznacza,  

że te tak wyczekane przez "Kowalskiego" wyroki będą wydane nie tylko  

z opóźnieniem, ale też mogą być zakwestionowane zarówno przez unijny 

Trybunał Sprawiedliwości, jak przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.  

Nic, tylko rządzącym, a głównie panu Ziobrze pomysłów na kolejną rewolucję  

w sądach pogratulować — kwituje prezes Iustitii. 
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