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Wykaz skrótów
Akty prawne
EKPC

k.c.
KEL

k.k.
k.k.s.
Konstytucja RP
k.p.
k.p.a.

k.p.c.

k.p.k.

europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r.
Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
Kodeks Etyki Lekarskiej, ustanowiony uchwałą II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia
1991 r.
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.)
ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z późn. zm.)
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101
z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
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KPON

KPP
ordynacja
podatkowa
p.p.s.a.

p.u.s.p.

TFUE

TUE
u.g.h.
u.i.l.
u.o.z.p.

u.s.m.
ustawa o SN

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169)
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE C 83 z 30.03.2010, s. 389)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133
z późn. zm.)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisany
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47)
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz.
UE C 326 z 26.10.2012, s. 13)
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.)
ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.)
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375
z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 499 z późn. zm.)

Czasopisma i zbiory orzecznictwa
Biul. PK
Biul. SN
EPS
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Biuletyn Prawa Karnego
Biuletyn Sądu Najwyższego
Europejski Przegląd Sądowy
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GSP
KPPr.
M.P.Pr.
M. Praw.
NP
ONSAiWSA
OSNAPiUS
OSNC
OSNC-ZD
OSNKW
OSNP
OSNPG
OSNwSK
OSP
OTK-A
Pal.
PiP
PiZS
Prok. i Pr.
Prok. i Pr.-wkł.
Prz. Pod.
PS
RPEiS
SPE
St. Praw.
WPP
Zb. Orz.
ZNUJ
ZO SN

Gdańskie Studia Prawnicze
Kwartalnik Prawa Prywatnego
Monitor Prawa Pracy
Monitor Prawniczy
Nowe Prawo
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna,
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
Orzecznictwo Sądów Polskich
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A
Palestra
Państwo i Prawo
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Prokuratura i Prawo
Prokuratura i Prawo – wkładka
Przegląd Podatkowy
Przegląd Sądowy
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Studia Prawno-Ekonomiczne
Studia Prawnicze
Wojskowy Przegląd Prawniczy
Zbiór Orzeczeń TSUE
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego
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Organy orzekające i inne
ETPC
j.g.u.
KRS
NSA
ONZ
RCL
SA
SL
SN
TK
TSUE
ZOZ

Europejski Trybunał Praw Człowieka
jednostka gospodarki uspołecznionej
Krajowa Rada Sądownictwa
Naczelny Sąd Administracyjny
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Rządowe Centrum Legislacji
Sąd Apelacyjny
sąd lekarski
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
zakład opieki zdrowotnej

Od redaktora
Niniejszy tom zawiera referaty wygłoszone w dniu 6 marca 2015 r. na
XVI konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego poświęconej roli orzecznictwa w systemie prawa. Zamieszczono w nim również sprawozdanie z dyskusji przeprowadzonej podczas
konferencji. Sprawozdanie to nie jest jednak protokołem ani tym bardziej
stenogramem dyskusji, lecz jedynie jej syntezą. Ponieważ jedna z referentek, która wygłosiła referat na konferencji, nie dostarczyła swojego tekstu do druku, musiano pominąć również odnoszące się do jej wystąpienia
fragmenty dyskusji. Ów nieobecny w tomie referat został zastąpiony zgłoszonym na konferencję tekstem prof. Małgorzaty Gersdorf, dotyczącym
sądowego kształtowania stosunków pracy.
Tomasz Giaro

Otwarcie konferencji
Krzysztof Rączka *: Proszę Państwa, witam wszystkich przybyłych
na naszą konferencję wydziałową, która odbywa się po raz szesnasty.
To jest już pokaźna tradycja. A po raz siódmy przygotowujemy tę konferencję razem z Panem Dziekanem Giaro. Nie ukrywam, że patronem
merytorycznym tej konferencji jest właśnie prof. Giaro, który ją przygotowywał, a także był inspiratorem tematu, który jest niezwykle nośny. Panie
Dziekanie, dziękuję za Pański wkład i trud! Dzięki Panu mamy do dyspozycji wydrukowane materiały przedkonferencyjne. À propos publikacji,
proszę Państwa, mamy tutaj również stoiska z książkami, spośród których
szczególnie Państwu polecam Czystą teorię prawa Hansa Kelsena, ponieważ jest to unikatowe, pierwsze pełne polskie wydanie tej pozycji. Ale nie
tylko, gdyż na stoisku jest także Komentarz do kodeksu pracy.
Proszę Państwa, temat jest – jak już wspomniałem – niezwykle nośny. Jego
waga wynika stąd, że rola orzecznictwa sądowego w procesie stosowania,
w procesie wykładni, a także w procesie stanowienia prawa jest nader istotna. W procesie tworzenia prawa nie chodzi tylko o korygujące orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego, ale także o orzeczenia Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które oddziałują na tworzenie
prawa najczęściej w sposób pozytywny, ale niekiedy także w sposób negatywny. Mogę podać ponadto dwa przykłady oddziaływania Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tworzenie prawa w Polsce, chociażby w zakresie dyżurów medycznych. Jeszcze niedawno ustawa stanowiła
wyraźnie, że dyżurów medycznych nie wlicza się do czasu pracy, a obecnie
– pod wpływem orzecznictwa TSUE – zostało to zmienione.

*

Prof. dr hab. Krzysztof Rączka, Dziekan WPiA UW
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Ale mogę też podać przykład negatywny. W listopadzie 2008 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów przyjął uchwałę, że czas przejazdów
kierowców w transporcie międzynarodowym nie jest podróżą służbową. I proszę Państwa, jakie było moje zdziwienie, gdy przygotowując się
do wykładu na temat czasu pracy – było to bodaj w 2010 r. – zajrzałem
do ustawy o czasie pracy kierowców. Oniemiałem, ponieważ było tam zapisane, że czas wykonywania przejazdów to jest czas podróży służbowej.
A zmiana była dokonana w ustawie o ruchu drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Jak silne musiało być zatem lobby transportowe, skoro cichcem doprowadziło do zmiany ustawy o czasie pracy kierowców, wiedząc już, że stanowisko Sądu Najwyższego się nie zmieni.
Łatwiej było więc zmienić ustawę niż stanowisko Sądu Najwyższego.
To pokazuje negatywny obraz, kiedy orzeczenie idzie w dobrym kierunku, a ustawa – w złym.
Takie to są, wybrane dość przypadkowo, przykłady i myślę, że również
o wielu innych będziemy dzisiaj mieli okazję rozmawiać. Nieoceniony jest
wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na proces wykładni prawa. Powiem szczerze, że nie ze wszystkimi orzeczeniami Sądu Najwyższego się
zgadzam, ale nie będę mówił wzorem niektórych – że tak powiem – wybitnych przedstawicieli naszego narodu, że Sąd Najwyższy się myli czy źle
orzeka. Powiem, że niekiedy można zasadnie polemizować z niektórymi
orzeczeniami Sądu Najwyższego, ale ich wpływowi na proces stosowania
i wykładni prawa nie można zaprzeczyć. Czy dyskutujemy z tymi orzeczeniami, czy nie, obiektywnie rzecz biorąc, ten wpływ jest ogromny. Jeśli
dyskutujemy, to dyskutujmy merytorycznie: niech to będą argumenty natury prawnej, a nie pozaprawnej. Jestem głęboko przekonany, proszę Państwa, że dzisiejsza dyskusja na naszym wydziale będzie miała, jak co roku,
charakter czysto merytoryczny.
Dziękuję za to, że tak licznie przybyli Państwo na naszą konferencję, co potwierdza trafność doboru tematu, który wywołał tak duże zainteresowanie.
Cieszę się, że jest tylu młodych ludzi, studentów i doktorantów, bo to też
potwierdza atrakcyjność i aktualność tematu. Życzę Państwu owocnych
obrad i dyskusji. A teraz oddaję już prowadzenie konferencji Panu Dziekanowi Giaro.
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Tomasz Giaro*: Proszę Państwa, skoro już mowa o tych książkach, które
są wystawione w westybulu, dodam jeszcze, że wystawiony jest tam
również tom z naszej ostatniej konferencji wydziałowej Ekonomiczna
analiza prawa. Natomiast co do dzisiejszej konferencji Rola orzecznictwa w systemie prawa chciałbym zaznaczyć, że systemu prawnego nie
rozumiemy w sensie hierarchicznego systemu pojęć, jaki przyświecał
XIX-wiecznej jurysprudencji pojęciowej (Begriffsjurisprudenz). Chodzi
tu o system prawny w sensie socjologicznym, a więc o pewien podsystem
społeczeństwa, który zajmuje się właśnie wymiarem sprawiedliwości. Pod
tym względem jest niewątpliwe, że orzecznictwo odgrywa w nim rolę
centralną.
W tym kontekście przychodzi mi na myśl twierdzenie niemieckiego socjologa prawa Niklasa Luhmanna, że właśnie sądy stanowią centrum systemu prawnego. W ramach systemu rozumianego w powyższym sensie
socjologicznym nie wiąże się z tym ocena, że sądownictwo jest ważniejsze
niż ustawodawstwo. Chodzi tylko o to, że właśnie w sądzie okaże się definitywnie, czy zrealizujemy nasze prawa, czy nie. To w sądzie otrzymamy
ostateczną odpowiedź systemu prawnego na nasze pytania i żądania. Możemy oczywiście czytać komentarze, dywagacje doktryny, artykuły prasowe, krytykować wyroki i dyskutować o nich na forach internetowych itd.,
lecz praktyczne rozwiązanie problemu prawnego da nam tylko sąd, który
zadecyduje, czy mamy rację, czy nie.
Rola orzecznictwa w systemie prawa to ważki i ciekawy temat, w którym
teoria ściśle wiąże się z praktyką. Tym bardziej się cieszę, że były pracownik naszego wydziału, a dziś nasz gość honorowy, dr Bohdan Zdziennicki,
zgodził się wygłosić referat wstępny. W jego osobie mamy bowiem do dyspozycji fachowca, który od dawna zajmował się tymi sprawami nie tylko
po prostu w sądzie, lecz w najwyższych organach władzy sądowej naszego
państwa. Dr Bohdan Zdziennicki orzekał mianowicie przez 20 lat jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem w latach 2001–2010 jako
sędzia Trybunału Konstytucyjnego i wreszcie w latach 2008–2010 jako jego
prezes. Prosimy o referat!

*

Prof. dr hab. Tomasz Giaro, Prodziekan WPiA UW
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Bohdan Zdziennicki*
Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
dla umacniania pozycji władzy sądowniczej
1. Fundamentem demokratycznego państwa prawnego jest praworządność (art. 2 Konstytucji RP). Wszystkie organy władzy mają obowiązek
jej ochrony i stałego umacniania poprzez swoje działania tylko na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Wiodącą rolę odgrywa
pod tym względem władza sądownicza. To sądy ostatecznie rozstrzygają
wszelkie wątpliwości i konflikty związane ze stosowaniem prawa. Dlatego
też znany napis na historycznym gmachu sądów na Lesznie w Warszawie
głosi, że „sprawiedliwość jest ostoją Rzeczypospolitej”. Wypełnienie tej
fundamentalnej roli wymaga pełnej niezależności i niezawisłości władzy
sądowniczej.
Gwarancje niezależności i niezawisłości sądownictwa zawarte są w Konstytucji RP. Ustawodawstwo zwykłe musi ich rygorystycznie przestrzegać. Kluczowe znaczenie mają w tym kontekście normy zawarte w art. 10,
art. 173, art. 174, art. 178 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
Z zasady podziału władz przyjętej w art. 10 Konstytucji RP wynika
niezależność władzy sądowniczej od dwóch pozostałych władz: wykonawczej i ustawodawczej. Tę niezależność raz jeszcze akcentują
art. 173 i art. 174 Konstytucji RP, stanowiąc, że „sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz” (art. 173) i że tylko one „wydają
wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 174).

*
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Dr Bohdan Zdziennicki, Prezes i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dla umacniania pozycji…

Odrębność i niezależność sądownictwa ma z kolei podstawowe znaczenie
dla niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), a w konsekwencji zapewnienia każdemu prawa do niezawisłego sądu (art. 45 ust. 1).
Odrębność i niezależność władzy sądowniczej jest więc jednoznacznie
określona przez samą Konstytucję i traktowana całościowo. Konstytucja
nie odróżnia bowiem w tym zakresie niezależności funkcjonalnej, czyli
orzeczniczej, od niezależności organizacyjnej, dotyczącej wyodrębnienia
struktur sądownictwa od pozostałych władz.
Równoważenie władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, o których mówi art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, musi się „odbywać w ramach
współdziałania władz”, o czym wspomina preambuła Konstytucji. Celem
tego współdziałania jest dobro Rzeczypospolitej Polskiej, będącej zgodnie
z art. 1 Konstytucji RP „dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Współdziałanie oznacza dialog i poszukiwanie konsensusu, wymagającego często kompromisów, a więc wyklucza jakiekolwiek formy kierownictwa czy
nadzoru ze strony władzy ustawodawczej, a zwłaszcza wykonawczej, nad
władzą sądowniczą.
Wyjątki od równoważenia władzy sądowniczej przez pozostałe dwie władze, dopuszczalne tylko w ramach ich współdziałania, określa ściśle sama
Konstytucja. Mianowicie, zgodnie z art. 178 ust. 1 sędziowie podlegają
Konstytucji i uchwalonym przez władzę ustawodawczą ustawom, w tym
ustawom określającym ustrój i zasady postępowania poszczególnych organów władzy sądowniczej. Z kolei Prezydent RP powołuje sędziów, ale tylko
na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179)1, a także spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (art. 183 ust. 3) oraz Prezesa i Wiceprezesa
Trybunału Konstytucyjnego (art. 194 ust. 2).
Trzeba z całym naciskiem podkreślić, że Konstytucja nie przyznaje żadnych uprawnień administracyjnych połączonych z nadzorem w stosunku do niezależnych sądów ani ministrowi sprawiedliwości, ani żadnemu
1

Wyjątkowo Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 194 ust. 1 Konstytucji RP) i Trybunału Stanu (art. 199 ust. 1 Konstytucji RP).
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innemu członkowi Rady Ministrów. Stąd nie ulega wątpliwości, że minister
sprawiedliwości (zgodnie z art. 149 Konstytucji RP minister resortowy) nie
ma konstytucyjnego upoważnienia do kierowania „sprawami administracyjnymi sądownictwa”2.
W takiej sytuacji dla obrony i umocnienia niezależności władzy sądowniczej ogromnego znaczenia nabiera orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, mające zapewnić zgodność ustawodawstwa zwykłego z ustawą
zasadniczą.
2. Ocena dotychczasowej roli orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
w umacnianiu pozycji i prestiżu władzy sądowniczej nie jest sprawą łatwą.
Przede wszystkim dlatego, że wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może nastąpić z urzędu, a jedynie na podstawie
wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej uprawnionego
podmiotu (art. 49 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym3, uprzednio art. 31 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym). Trybunał jest też związany granicami wniosku, pytania
prawnego albo skargi (art. 50 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale
Konstytucyjnym, uprzednio art. 66 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.). Stąd
problematyka konstytucyjna władzy sądowniczej rozpatrywana jest tylko
w stosunku do zaskarżonych przepisów i zazwyczaj dotyczy bardzo szczegółowych kwestii. Mimo to poszczególne „rozstrzygnięcia powinny układać się w linie orzecznicze” wypełniające konkretną treścią znaczeniową
rozwiązania konstytucyjne.
Wszczynanie postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym tylko
na podstawie wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej
ma jednak i pewną zaletę, gdyż pozwala stwierdzić, jakie kwestie związane
z władzą sądowniczą budzą ciągle spory i kontrowersje.

2

3
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Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 812 z późn. zm.) minister sprawiedliwości kieruje działem administracji rządowej „sprawiedliwość” obejmującym między innymi sprawy administracyjne
sądownictwa.
Dz. U. poz. 1064 z późn. zm.

