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APOLITYCZNOŚĆ CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ PROCEDURALNA? 
ZAUFANIE DO SĄDOWEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI NA TLE 

INNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W POLSCE

Celem artykułu jest analiza wyników obszernego, pogłębionego sondażu na temat za-
ufania Polaków do sądowego wymiaru sprawiedliwości jako istotnego komponentu zaufania 
publicznego. Sondaż był przeprowadzony w roku 2009 na zlecenie Krajowej Rady Sądow-
nictwa. Najpierw przedstawione są czynniki warunkujące poziom zaufania do sądów i sę-
dziów w odniesieniu do doświadczeń historycznych, charakteru przeprowadzanych reform 
oraz usytuowania wymiaru sprawiedliwości w polskim systemie ustrojowym. Potem anali-
zowane są wyniki sondaży opinii publicznej dotyczących sądów, prowadzonych w Polsce 
wcześniej, które wskazują na zmiany poziomu zaufania do sądów po roku 1989. W części ko-
lejnej omówione zostały najważniejsze wnioski wynikające z badań, dotyczące apolityczności 
sądownictwa oraz realizacji zasady sprawiedliwości proceduralnej jako istotnych czynników 
w procesie modernizacji oraz konsolidacji demokracji liberalnej w jej współczesnej formie, 
w społeczeństwie polskim.

Główne pojęcia: świadomość prawna; kultura prawna; apolityczność; sprawiedliwość 
proceduralna; sądowe stosowanie prawa. 

Wstęp

Klimat zaufania, jak się podkreśla „wchodzi w skład podstawowych wartości 
liberalno-demokratycznej kultury politycznej” (Dahl, cyt. za Sztompka 2007: 49). 
Pierwszorzędne znaczenie ma tu zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Wymiar 
sprawiedliwości, w tym przede wszystkim sądy są bowiem gwarancją ochrony pod-
stawowych praw i wolności obywatelskich, „ostateczną instancją”, do której może 
odwołać się obywatel w sytuacji, gdy jego prawa są naruszane. Jak podkreśla Krysty-
na Daniel, sądy stanowią swoisty fi ltr, obok administracji publicznej, poprzez który 
społeczeństwo „doświadcza” prawa (Daniel 2007: 64). Pełnią też podstawową rolę 
w zakresie legitymizowania władzy politycznej oraz, jak pisze wspomniana autorka, 
mają one znaczący wkład w rozstrzyganie konfl iktów społecznych w sferze publicz-
nej, związanych z rozbieżnymi celami zarówno politycznymi, jak i społecznymi 
(Daniel 2007: 65). Sądy stoją więc na straży interesu publicznego, w tym głównie 
realizacji konstytucyjnej zasady rządów prawa. Dla pogłębiającej się integracji eu-
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ropejskiej sądy są ponadto czynnikiem harmonizacji prawa europejskiego z prawami 
wewnątrzpaństwowymi na poziomie ich interpretacji i stosowania, a zatem pełnią 
główną rolę w procesie harmonizacji kultur stosowania prawa w obrębie Unii Eu-
ropejskiej. W społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej, które doświadczyły 
głębokiej transformacji, sądy są istotnym ogniwem we wprowadzaniu fundamental-
nych reform społecznych, politycznych i gospodarczych oraz gwarantem uporząd-
kowanego przebiegu owych reform. Wreszcie kontakt z sądowym wymiarem spra-
wiedliwości – bezpośredni lub pośredni – jest ważnym czynnikiem kształtowania 
przemian świadomości prawnej społeczeństw, budujących od podstaw nowy, libe-
ralno-demokratyczny ład. Sądy są więc najważniejszym aktorem modernizacji spo-
łecznej mentalności. Obecnie proces ten oznacza gotowość do podporządkowania 
się ustalonym, abstrakcyjnym i ogólnym zasadom, określanym jako zasady fair trial, 
zasady uczciwości i sprawiedliwości proceduralnej, charakterystycznym dla nowo-
czesnych społeczeństw demokratycznych, nie zaś spersonifi kowanym rozkazom 
charyzmatycznych przywódców, proroków, dyktatorów, wodzów czy też nieformal-
nym, opartym na bliskich związkach, regułom wzajemności czy posłuszeństwa. Jak 
się podkreśla w literaturze polskiej, dzięki daleko posuniętej formalizacji postępo-
wania, to właśnie proces sądowy, toczący się – dodajmy – w politycznie niezawisłym 
sądzie gwarantuje respektowanie wspomnianych reguł proceduralnej uczciwości 
i sprawiedliwości (Morawski 2000: 32), zwłaszcza – co trzeba dodać – gdy droga 
sądowa jest dostępna, a bariery fi nansowe możliwe do pokonania dla przeciętne-
go obywatela. Idzie tu więc o fundamentalne zmiany nawykowego myślenia oraz 
zachowań społeczeństw opartych na tradycjach wspólnotowych, funkcjonujących 
według reguł nieformalnych oraz podporządkowujących się konkretnym przywód-
com. A zatem rolę sądownictwa, kontaktów z sądowym wymiarem sprawiedliwości 
oraz kwestie zaufania do sądów trudno jest przecenić. Stanowią one istotny czynnik 
zasypywania cywilizacyjnej przepaści, utrwalania w społecznej świadomości sza-
cunku dla prawa i jego prestiżu oraz kształtowania gotowości do podporządkowania 
się bezosobowym regułom. Celem tego artykułu jest analiza wyników obszernego, 
pogłębionego sondażu na temat zaufania Polaków do sądowego wymiaru sprawiedli-
wości jako istotnego komponentu zaufania publicznego. Sondaż ten został przepro-
wadzony w 2009 roku na zlecenie Krajowej Rady Sądownictwa1. W części pierwszej 

1 Badanie sondażowe dla Krajowej Rady Sądownictwa zostało zrealizowane przy wykorzysta-
niu kwestionariusza wywiadu opracowanego przez prof. dr hab. Grażynę Skąpską i dr. Grzegorza 
Brydę. Badanie przeprowadziła agencja badawcza CBM Indicator w dniach 25 kwietnia – 7 maja 
2009 roku metodą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI). Metoda ta to bezpo-
średnia (face to face) rozmowa z respondentem, przeprowadzana przez ankietera. Kwestionariusz 
jest to spis pytań, opracowanych i ułożonych celowo. Wywiad standaryzowany przeprowadzony 
według ustalonego planu pytań, czyli kwestionariusza, co zapewnia powtarzalność wyników. War-
tość kwestionariusza jako narzędzia pomiaru wyrażona jest zazwyczaj jako trafność i rzetelność 
poszczególnych pytań lub zespołów pytań. Trafność oznacza jego zdolność do mierzenia danej 
cechy w taki sposób, aby wartość uzyskana za pomocą pomiaru była zgodna z wartością praw-
dziwą. Trafność zależy od czułości i swoistości. Rzetelność pomiaru oznacza dokładność i stałość 
(powtarzalność). Kwestionariusz wywiadu „zaufanie publiczne” składał się z 71 pytań pogrupowa-
nych w bloki tematyczne i uporządkowanych w odpowiedniej kolejności oraz 35 pytań metrycz-
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artykułu przedstawiamy pokrótce czynniki warunkujące poziom zaufania do sądów 
i sędziów w odniesieniu do szczególnych doświadczeń historycznych, charakteru 
przeprowadzanych reform oraz usytuowania wymiaru sprawiedliwości w polskim 
systemie ustrojowym. W części drugiej analizujemy wyniki sondaży opinii publicz-
nej dotyczących sądów, prowadzonych w Polsce w poprzednich latach. Wyniki te 
wskazują na dość zaskakujące zmiany poziomu zaufania do sądów w Polsce po roku 
1989. W części trzeciej omawiamy najważniejsze wnioski wynikające z naszych ba-
dań, dotyczące czynników kształtujących obecnie zaufanie do sądów w społeczeń-
stwie polskim. W zakończeniu odnosimy się raz jeszcze do problemu zaufania do 
instytucji publicznych oraz kwestii apolityczności i sprawiedliwości proceduralnej 

kowych. Sondaż przeprowadzono na 1500-osobowej losowej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej 
próbie dorosłych Polaków w wieku 18–75 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, 
wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości oraz regionu (województwa). Respondenci zostali 
dobrani do badań zgodnie ze schematem dwustopniowego doboru losowego opartego na procedu-
rze typu random route. W pierwszym kroku losowano regiony (województwa) oraz miejscowości 
wg wielkości na podstawie struktury danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Następnie 
w regionach losowano adresy startowe (gospodarstwa domowe/mieszkania) z ogólnopolskiej bazy 
PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). W drugim kroku do adresów 
startowych losowano według struktury danych społeczno-demografi cznych GUS kategorie płci, 
wieku i wykształcenia. Gospodarstwo domowe (mieszkanie) dobierane było na podstawie adresu 
startowego podanego w tzw. karcie doboru (adresy startowe). Po dotarciu do adresu startowego 
ankieterzy doliczali według rosnącej numeracji 3 mieszkania lub domy do wylosowanego adresu 
i otrzymywali mieszkanie lub dom, w którym mieli przeprowadzić wywiad. Reguła ta była stoso-
wana niezależnie od tego, czy w numeracji mieszkań lub domów były przerwy, czy też nie. Jeśli 
w trakcie odliczania mieszkań ankieterzy doszli do mieszkania ostatniego w budynku, to konty-
nuowali odliczanie w budynku oznaczonym kolejnym numerem po tej samej stronie ulicy (wg ro-
snącego porządku numerów budynków). Gdy dotarli do końca ulicy, zaczynali odliczanie po prze-
ciwnej stronie ulicy zgodnie z malejącą numeracją budynków, z zachowaniem odliczania zgodnie 
z numeracją rosnącą mieszkań wewnątrz budynków. Domy jednorodzinne traktowano jako jedno 
mieszkanie. Jeśli w wybranym gospodarstwie nie było osoby spełniającej parametry doboru, to ko-
lejne gospodarstwo dobierano doliczając 3 kolejne adresy. Gospodarstwa na wsi dobierano według 
ich usytuowania wzdłuż dróg dojazdowych. W wybranych losowo gospodarstwach domowych, 
według przypisanego do każdego adresu startowego kryterium płci i wieku respondenta, wybierano 
osobę, z którą należy przeprowadzić wywiad. Jeśli w gospodarstwie (mieszkaniu) nie było osób 
spełniających kryteria doboru lub nie można było tego ustalić, ankieter dobierał zgodnie z opisaną 
powyżej procedurą kolejne gospodarstwo doliczając trzy kolejne mieszkania lub domy. Jeśli w do-
branym gospodarstwie (mieszkaniu) była tylko jedna osoba spełniająca kryterium płci i wieku, to 
z nią realizowano wywiad. Jeśli osób spełniających kryteria było więcej, to losowano jedną z nich 
do wywiadu. Ankieter porządkował osoby spełniające oba kryteria w kolejności według wieku. 
Sprawdzał ostatnią cyfrę numeru ID na formularzu doboru respondenta i zaczynał odliczanie od 
pierwszej osoby na liście (od zera) do ostatniej cyfry numeru respondenta. Jeśli ostatnia cyfra ID 
i ostatnia cyfra wskazująca wiek respondenta pokryły się, to wybierał daną osobę do wywiadu. 
Respondenta wybranego w ten sposób nie można było zastąpić inną osobą. Jeżeli z respondentem 
nie można było w danej chwili przeprowadzić wywiadu, to ankieter umawiał się na inny wskazany 
przez niego termin. Jeżeli respondent odmówił wywiadu lub był niedostępny w trakcie realizacji 
badania, szukano innej osoby w kolejnym gospodarstwie domowym (mieszkaniu). Wywiady re-
alizowano z osobami mieszkającymi na stałe w wybranych gospodarstwach. Maksymalny błąd 
statystyczny przy przyjętej w sondażu wielkości próby wyniósł 2,5%.
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jako istotnych czynników w procesie modernizacji oraz konsolidacji demokracji li-
beralnej w jej współczesnej formie, w społeczeństwie polskim. 

Historyczne doświadczenia i charakter reform 
jako determinanty zaufania do sądów 

Poziom zaufania do instytucji publicznych, w tym do sądownictwa, jest ściśle 
związany ze społecznymi doświadczeniami oraz z charakterem reform i przemian, 
jakim społeczeństwa są poddane. W Europie Wschodniej historyczne doświadcze-
nia zadecydowały o szczególnym stosunku społeczeństw do państwa oraz prawa, 
traktowanych jako instrumenty obcej dominacji. W przypadku Polski była to naj-
pierw dominacja mocarstw, które w końcu XVIII wieku dokonały rozbiorów pań-
stwa polskiego. Później, po krótkim, dwudziestoletnim okresie niepodległości i bu-
dowy suwerennego państwa i prawa polskiego, był to pięcioletni okres okupacji 
nazistowskich Niemiec, a zatem czas nieludzkiego prawa okupanta. Wreszcie, po 
zakończeniu II wojny światowej i wkroczeniu Armii Czerwonej, Polsce na blisko 
pół wieku został narzucony – wzorowany na radzieckim – model ustrojowy, model 
prawa oraz model wymiaru sprawiedliwości, mający swoje korzenie w prawie za-
chodnim. Cechą charakterystyczną tego modelu było podporządkowanie wymiaru 
sprawiedliwości władzom politycznym oraz skrajnie instrumentalny stosunek owych 
władz do prawa. Traktowały one prawo niejednokrotnie jako środek legalizacji bez-
prawia2. Należy tutaj jednak wyróżnić sędziów, wśród których znajdowało się wiele 
wybitnych postaci, i których działalność i starania o rzetelne stosowanie prawa miały 
istotne znaczenie dla przemian ustrojowych po roku 1989 (Fijałkowski 1999: 78). 
Z kolei po roku 1989 w Europie Wschodniej, w tym w Polsce, instytucje publiczne, 
prawo oraz wymiar sprawiedliwości przeszły głęboką i rewolucyjną zmianę. Jak 
stwierdzają redaktorzy książki poświęconej wymiarowi sprawiedliwości w procesie 
transformacji, w Europie Wschodniej, na przekór powszechnym przekonaniom, iż 
mieliśmy do czynienia ze stopniowymi reformami, przemiany miały charakter rewo-
lucyjny, polegały na dogłębnej transformacji systemu politycznego i prawnego, za 
czym poszły kompleksowe zmiany systemu społecznego oraz gospodarczego (Teitel 
2000:15; Priban, Roberts i Young 2003: 1). Procesy te stawiały pod znakiem zapy-
tania istotne społeczne doświadczenia, nawyki oraz oczekiwania, rewolucjonizując 

2 Warto tu przytoczyć uwagi Jacka Kurczewskiego, opublikowane na tych łamach kilka lat temu. 
Jak zauważał Kurczewski, prawo „rzeczywiście było instrumentem władzy, lekceważonym ilekroć 
było tak wygodniej. Najbardziej symptomatyczną wydaje się być afera „Żelazo”: oto organy władzy 
państwowej organizują działalność przestępczą na Zachodzie, a następnie dzielą się łupami z pospo-
litymi przestępcami, same rozdając lwią część według swego uznania, tak że dostaje je zasłużony po-
lityk, ale też leczący go profesor. Socjalistyczne państwo polskie było więc państwem przestępczym 
w skali międzynarodowej” (Kurczewski 2007: 55). Do podobnych wniosków na temat posługiwania 
się prawem przez władze państwa socjalistycznego – czy raczej państwa „późnego stalinizmu” – dla 
legalizacji bezprawia, również w skali międzynarodowej, prowadzą dane na temat zmiany przepisów 
celnych i bankowych w latach siedemdziesiątych XX wieku, których celem było zalegalizowanie na 
granicach Polski nielegalnie zdobytej waluty przez obywateli polskich.
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często życie obywateli, co nie sprzyjało budowaniu zaufania do instytucji publicz-
nych. Ma to istotne znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości. Znajduje się on bowiem 
niejako na swoistym „cenzurowanym” właśnie z uwagi na to, iż obywatele, dotknię-
ci niekorzystnymi niekiedy skutkami transformacji ustrojowej i gospodarczej, od 
sądów oczekują sprawiedliwości, w tym przede wszystkim tzw. „sprawiedliwości 
społecznej”, rozumianej między innymi jako kompensacja negatywnych skutków 
przemian. Te rewolucyjne zmiany stanowią czynnik nakładający się na utrwalone 
i poparte doświadczeniami poglądy społeczne, w tym na podkreśloną powyżej głę-
boką nieufność do prawa i państwa. Niezależnie od tego, iż na poziom zaufania do 
sądów mają wpływ wspomniane wyżej czynniki historyczne oraz głębokie zmiany, 
jakim wymiar sprawiedliwości został poddany w ramach przemian całego ustroju, 
istotne są tu czynniki wyróżniające instytucje wymiaru sprawiedliwości spośród in-
nych podmiotów publicznych. Podstawowym, niejako zasadniczym dla fundamen-
talnych przemian ustrojowych są tu zasady konstytucyjne decydujące o miejscu i roli 
sądownictwa w systemie podziału władz oraz zasady decydujące o sprawowaniu 
przez sędziów ich funkcji. Zasady te umieszczone zostały w rozdziale VIII Konsty-
tucji RP z 1997 roku. Wyróżnić należy tu przede wszystkim art. 173 stwierdzający, 
iż „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz” oraz art. 178 
i 179 Konstytucji. W świetle art. 178 „Sędziowie w sprawowaniu swego urzędu są 
niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom” (pkt 1), „Sędzia nie może 
też należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności 
publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów” (pkt 3). Zgodnie natomiast z art. 179 „Sędziowie są powoływani przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nie-
oznaczony”. Te konstytucyjne zasady niezależności sądownictwa oraz niezawisłości 
sędziów są skonkretyzowane w ustawach oraz aktach wykonawczych. Ogół tych 
regulacji stanowi formalnoprawne gwarancje apolityczności sądowego wymiaru 
sprawiedliwości, fundamentu demokracji liberalnej, a jednocześnie konstytucyjne 
gwarancje realizacji wspomnianej zasady sprawiedliwości proceduralnej. 

Apolityczność sądownictwa oraz realizacja zasady sprawiedliwości procedu-
ralnej mają podstawowe znaczenie w przekształcaniu świadomości prawnej, mo-
dernizowaniu społecznej mentalności oraz kultury prawnej. Jak wskazują bowiem 
amerykańskie badania nad zadowoleniem z orzeczeń sądowych, urzeczywistniane 
w konkretnych postępowaniach zasady niezawisłości i bezstronności sądów, równo-
ści stron, prawa do obrony, a także możliwość przedstawienia przez strony postępo-
wania przed sądem własnych argumentów oraz ustosunkowania się do argumentów 
przeciwnika w toczącym się postępowaniu oraz zapoznanie się z uzasadnieniem 
orzeczeń i wyroków ma wielkie znaczenie psychologiczne, decyduje o nastawieniu 
wobec sądu oraz procedur sądowych, poczuciu zadowolenia z tego, iż spór czy też 
sprawa została przez sąd rozpatrzona (Tyler 1990: 21). Zaufanie do sądów oznacza-
łoby zatem zaufanie do regulujących postępowanie przed sądem norm i procedur 
w procesie realizacji formalnie ujmowanej sprawiedliwości proceduralnej, jak chcie-
liby prawnicy, byłoby ono natomiast kształtowane przez przekonania, iż w procesie 
orzekania sądy są apolityczne i niezawisłe, i/lub poczucie satysfakcji z możliwości 
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przedstawienia własnych argumentów przez strony postępowania oraz satysfakcji 
z tego, iż argumenty owe zostały wysłuchane i uwzględnione w postępowaniu, jak 
z kolei podkreślają psychologowie społeczni (Tyler 1990: 23). Tak rozumiana spra-
wiedliwość proceduralna stanowi ważny, psychologiczno-społeczny komponent tzw. 
argumentacyjnego modelu stosowania prawa (Morawski 1999: 153, 164). Sprawie-
dliwość proceduralną należałoby odróżnić od sprawiedliwości materialnej, a zatem, 
najogólniej to ujmując, swego rodzaju słuszności wyroków i orzeczeń sądowych, 
słuszności orzekanych kar, spełnienia oczekiwań, iż proces sądowy przyczyni się od 
realizacji jakichś ważnych interesów indywidualnych lub grupowych, w tym przede 
wszystkim interesów ważnych z punktu widzenia stron postępowania przed sądem. 
Należy tutaj dodać, iż przekonania o apolityczności i niezawisłości sądownictwa 
mają raczej charakter ogólny, są one stosunkowo mało związane z osobistymi do-
świadczeniami przeciętnych uczestników postępowań w sprawach cywilnych, ro-
dzinnych czy spadkowych – doświadczenia te mogą mieć znaczenie dla uczestników 
postępowań w sprawach karnych, ale tylko dużego kalibru, podczas gdy zrozumienie 
zasad i języka procesu sądowego, satysfakcja z możliwości przedstawienia argumen-
tów, zapoznanie się z argumentacją sądu oraz przeciwników procesowych, poczucie 
równości traktowania są efektem konkretnych doświadczeń uczestników procesów 
sądowych. W pierwszym przypadku, a zatem gdy zaufanie do sądów jest kształto-
wane przede wszystkim przez przekonanie o apolityczności sądownictwa, można hi-
potetycznie zakładać, iż ważną rolę nadal odgrywają tu przeszłe doświadczenia oraz 
przekonania o podporządkowaniu sądownictwa systemowi politycznemu. Natomiast 
gdy zaufanie do sądów jest efektem osobistego uczestnictwa w rozprawach, można 
mówić o rzeczywistej zmianie w procesie kształtowania się świadomości prawnej 
i kultury prawnej społeczeństwa polskiego. Trzeba także podkreślić, że w związku 
ze zmianami ustrojowymi, przede wszystkim gospodarczymi, wzrostem zamożności 
społeczeństwa, ochroną własności, w sposób oczywisty i konieczny wzrasta liczba 
spraw sądowych indywidualnych obywateli.

W ten sposób dotykamy niezwykle istotnej kwestii kształtowania się zaufania do 
sądów opartego na bezpośrednich kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, osobi-
stych doświadczeniach w zakresie zwykłych spraw przeciętnego obywatela, zwykłe-
go „konsumenta wymiaru sprawiedliwości”, występującego w roli strony postępo-
wania, oskarżyciela czy oskarżonego, powoda lub pozwanego, świadka czy widza, 
niejako wbrew historycznym czynnikom w dużej mierze decydującym o nieufności 
społeczeństwa polskiego do państwa i prawa. Trzeba też tu jednak zaznaczyć, iż 
w społeczeństwie współczesnym, w którym tak wielką rolę odgrywają mass media, 
zaufanie do wymiaru sprawiedliwości zależy też od przekazywanych w mediach tre-
ści i informacji na temat procesów sądowych3.

3 Jak wskazały badania przeprowadzone w Polsce w latach 2000/2001, poglądy społeczeństwa 
polskiego na sądy kształtowały się wówczas przede wszystkim na podstawie informacji uzyskiwa-
nych z prasy i telewizji na temat głośnych rozpraw sądowych: politycznych i kryminalnych, przy 
czym należy zaznaczyć, iż poziom zaufania do telewizji jest w społeczeństwie polskim bardzo wyso-
ki, a do prasy dość wysoki (Czapska 2003: 13–70).
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Ocena i zaufanie do sądów w sondażach opinii publicznej

Wspomniane powyżej dziedzictwo historyczne oraz doświadczenia społeczne 
związane z głębokością oraz charakterem reform przeprowadzanych w Polsce po 
roku 1989 są istotnym kontekstem interpretacji sondaży opinii społeczeństwa pol-
skiego na temat wymiaru sprawiedliwości. Warto więc, zanim przejdziemy do omó-
wienia wyników pogłębionego sondażu przeprowadzonego w roku 2009 na zlecenie 
Krajowej Rady Sądownictwa na temat zaufania o sądów, przedstawić wyniki badań 
wcześniejszych: wskazują one bowiem na istotne zmiany opinii na temat sądowego 
wymiaru sprawiedliwości oraz ocen jego funkcjonowania. 

Zgodnie z wynikami wcześniejszych sondaży w Polsce po roku 1989 zauważalny 
stał się drastyczny spadek zaufania do sądów i wymiaru sprawiedliwości. Spadek ten 
jest widoczny, gdy uwzględnimy dane z badań nad stosowaniem prawa przeprowa-
dzonych w Polsce w połowie lat siedemdziesiątych (Borucka-Arctowa 1978). Dane 
z badań sondażowych przeprowadzonych w pierwszych latach transformacji ustrojo-
wej oraz badań systematycznie przeprowadzanych przez CBOS, jak i wyniki sondaży 
przeprowadzonych przez OBOP wskazują, iż w pierwszych latach transformacji od-
czuwano do sądów większe zaufanie (badania OBOP w roku 1994) aniżeli w latach 
późniejszych, chociaż i tak w pierwszych latach transformacji zaufanie do sądów było 
mniejsze aniżeli w połowie lat siedemdziesiątych (Sojka 1978: 35; Chećko 2001: 6; 
Daniel 2007: 63). Dane te stały się podstawą opinii o narastającym kryzysie społecz-
nego zaufania do sądownictwa w Polsce po roku 1989 (Daniel 2007: 61). W świetle 
wyników sondaży OBOP spadek zaufania do sądów osiągnął punkt kulminacyjny 
na początku XXI wieku (Czapska 2003: 27; Kurczewski 2004: 247). W tych latach 
wymiar sprawiedliwości oceniany był przez społeczeństwo polskie wyjątkowo ni-
sko – sądy zajmowały wówczas przedostatnie miejsce na liście ocenianych organów 
publicznych, po wojsku, prezydencie, Trybunale Konstytucyjnym, Rzeczniku Praw 
Obywatelskich, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowym Banku Polskim, władzach 
lokalnych, policji, Radzie Polityki Pieniężnej, Senacie, prokuraturze, rządzie. Niżej 
od sądów oceniany był wówczas jedynie Sejm RP (Kurczewski 2004: 246). 

Ważnym uzupełnieniem omawianych tu badań są analizy dokonane przez auto-
rów książki Sądy w opinii społeczeństwa polskiego (Borucka-Arctowa i Pałecki red. 
2003), w szczególności autorek rozdziałów na temat wizerunku sądów w opinii spo-
łecznej (Czapska 2003: 13–70) oraz wpływu kontaktów z wymiarem sprawiedliwo-
ści na opinie na temat sądów (Sękowska 2003: 163–192). Książka stanowi omówie-
nie badań przeprowadzonych w latach 2001/2002. Generalnie, zgodnie z wynikami 
tych badań, opinie krytyczne wobec sądów w Polsce układają się w pewne schematy. 
A zatem opinie na temat pogorszenia się funkcjonowania sądów, niejednakowych 
możliwości prowadzenia swoich spraw przed nim, niejednakowego traktowania 
obywateli, niesprawiedliwych wyroków, łączą się z negatywnymi opiniami na temat 
innych aspektów funkcjonowania sądów, np. ulegania naciskom przez sędziów czy 
nieuwzględniania przez sądy opinii społecznej (Czapska 2003: 59, 60). Potwierdza 
to wspomniane wyżej stwierdzenie, iż w Polsce miało miejsce dość drastyczne po-
gorszenie się ocen działalności sądów po głębokich zmianach politycznych i gospo-
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darczych po roku 1989, zwłaszcza, gdy podstawą porównania są dane uzyskane we 
wspomnianych badaniach prowadzonych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
(Sojka 1978: 34). Niezależnie od tego, iż przyczyną owego pogorszenia ocen był 
ogólny wzrost poczucia niepewności, apatii, bezradności wielu Polaków, szczegól-
nie tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszym położeniu ekonomicznym (najniższe 
oceny działalności sądów wyraziły w tych badaniach osoby określające swoją sytu-
ację materialną jako złą, przy czym im gorsza sytuacja materialna, tym bardziej kry-
tyczne opinie), co określone zostało jako swego rodzaju trauma, jakiej doświadczyły 
społeczeństwa poddane głębokiej transformacji. Istotnymi czynnikami wpływają-
cymi na pogorszenie ocen okazały się wówczas czynniki związane z organizacją 
wymiaru sprawiedliwości, a zatem raczej już przez osobiste doświadczenia uczestni-
ków rozpraw. Janina Czapska podkreśliła tu znaczenie długości postępowań i czasu 
oczekiwania na wyrok, postulując ich usprawnienie (Czapska 2003: 63–64). Trzeba 
dodać, iż w wyniku zmian gospodarczych w okresie tym zanotowano wielki wzrost 
spraw kierowanych do sądów (z 2 mln w roku 1990 do 8,7 mln na koniec roku 2002), 
co wiązało się także ze wzrostem zaległości sądowych. W związku z tym istotnym 
czynnikiem kształtującym opinie obywateli stały się „techniczne” i organizacyj-
ne bariery w procesie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, tryb doręczania 
pism sądowych, wadliwe formularze, wpisy i procedury wyznaczania pełnomocnika 
z urzędu, protokołowanie, długotrwałe oczekiwanie na uzasadnienie orzeczenia, pra-
ca sekretariatów (Czapska 2003: 64). W świetle wyników badań, przeprowadzonych 
przez CBOS w roku 1999, trzy czwarte społeczeństwa uznało, iż w Polsce bardzo 
trudno jest na drodze sądowej wyegzekwować należności, postępowania sądowe są 
zbyt przewlekłe oraz zbyt kosztowne.

W ciągu ostatnich 12 lat polski wymiar sprawiedliwości w dalszym ciągu otrzy-
mywał w sondażach opinii publicznej więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. 
Opinie te pokazywały zarówno wyniki cyklicznie realizowanych badań polskich 
(Centrum Badania Opinii Społecznej), jak i wyniki sondaży międzynarodowych 
(Europejski Sondaż Społeczny, Eurobarometr). 

Według wyników badań sondażowych Centrum Badania Opinii Społecznej ten-
dencja negatywna w ocenie sądów powszechnych zaczyna systematycznie rosnąć 
od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych. Przeważa wtedy zdecydowanie liczba 
osób niezadowolonych z działania wymiaru sprawiedliwości (wykres 1). Zmianę 
tendencji można jednak zauważyć już w 2006 roku. Pozytywna ocena sądów wzrasta 
wtedy o 10% w porównaniu z 2005 rokiem. Przełomowy staje się 2007 rok. Po raz 
pierwszy od 10 lat (od roku 1996) w sondażach w ocenie pracy sądów powszech-
nych i prokuratury przeważyły oceny dobre nad złymi. Pomimo lepszych ocen funk-
cjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce w opinii społeczeństwa uznano, że 
nadal potrzebne są zmiany. Wskazywano przede wszystkim ograniczenie nadmier-
nej biurokracji, efektywniejszą i sprawniejszą pracę organów sprawiedliwości oraz 
walkę z patologiami (między innymi z korupcją). Prawie dwie trzecie badanych za 
istotny problem uznawało zbytnią łagodność orzekanych kar, złe przepisy określa-
jące działalność organów sprawiedliwości i wysokie koszty postępowań sądowych 
(Boguszewski 2007).
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Wykres 1. Ocena funkcjonowania sądów powszechnych 1996–2012 (CBOS)

Wykres prezentuje uśrednione wartości procentowe, minima i maksima procentowe ocen sądów dla wszyst-
kich cykli sondaży opinii zrealizowanych w latach 1996–2012 przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

W okresie pomiaru sondażowego przez CBOS w latach 1996–2012 pojawia się 
zjawisko polaryzacji opinii publicznej w ocenie funkcjonowania sądów powszech-
nych (w roku 1997, 2008 i 2011). Odsetki ocen pozytywnych i negatywnych są do 
siebie zbliżone. Polaryzacja opinii z jednej strony ułatwia identyfi kację grupową, 
z drugiej zaś sprawia, że zaczynamy widzieć świat w kategoriach czarno-białych, 
co może prowadzić do dominacji poglądów jednej z dwóch rywalizujących ze sobą 
stron. Coraz mniej jest miejsca na opinię tzw. „środka”. Polaryzacja opinii w re-
zultacie może powodować nie tylko podziały społeczne, ale prowadzić również do 
izolacji mniejszości. Do polaryzacji opinii w znacznym stopniu przyczyniają się 
media. Po każdej polaryzacji opinii następuje tzw. efekt rozwarcia nożyc w ocenie 
funkcjonowania sądów powszechnych, przy jednoczesnym zmniejszaniu się różnic 
procentowych w ocenie sądów w kolejnych seriach sondaży. Tendencja ta występuje 
między obserwowanymi w czasie okresami polaryzacji sondaży CBOS. Trudno tu 
jednoznacznie wnioskować o stabilizacji opinii funkcjonowania sądów powszech-
nych w Polsce. Można raczej wskazywać na niezbyt duże wahania lub niską zmien-
ność klimatu opinii, przy jednoczesnej, stopniowej poprawie oceny funkcjonowania 
sądów.
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Z kolei szczegółowe wyniki pięciu cykli Europejskiego Sondażu Społecznego 
(2002, 2004, 2006, 2008, 2010) pokazują, że zaufanie do sądownictwa lub systemu 
prawnego w Polsce na tle innych krajów europejskich, a w szczególności krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej jest niskie. Na skali od 0 do 10 (wyższa ocena ozna-
cza wyższe zaufanie), na przestrzeni kolejnych sondaży (z wyjątkiem roku 2002) 
wzrastało stopniowo: 3,66; 3,00; 3,75; 3,88 i 4,26 (średnia 3,71). 

Warto tu także zwrócić uwagę na wyniki porównawczych badań międzynarodo-
wych dotyczących prawa, rządów prawa oraz sądownictwa. Badania dwóch czoło-
wych organizacji Freedom House i Banku Światowego wskazują na pogorszenie się 
jakości rządów prawa w Polsce. W 2007 roku Freedom House oceniła polski wymiar 
sprawiedliwości na 2,25 (1 jest oceną najlepszą, a 7 najgorszą), co oznacza pogor-
szenie w stosunku do lat 1999–2004, gdy ocena ta wynosiła 1,5, jednakże jest nadal 
dość wysoką oceną w ramach całej skali. Wśród niedostatków polskiego wymiaru 
sprawiedliwości wskazywano nadmierną w stosunku do wydolności sądów liczbę 
spraw i związane z tym opóźnienia w postępowaniu sądowym, niskie zaufanie spo-
łeczeństwa do sądów i zbyt małą liczbę miejsc w placówkach penitencjarnych. Dane 
Banku Światowego (Governance Matters, Worldwide Governance Indicators) poka-
zują podobne oceny jakości polskiego systemu prawnego. W 2005 roku uzyskaliśmy 
notę 60, w 2006 i 2007 roku notę 59, zaś w 2008 roku notę 65 (na skali od 1–100). 
Oznacza to jednak także, że w ocenie Banku Światowego, na podstawie kilkunastu 
projektów badawczych, 65% państw ma system prawny funkcjonujący gorzej od 
polskiego. Wstępne analizy sondażowe nasuwają następujące wnioski:

1) pogarszanie ocen sądowego wymiaru sprawiedliwości w latach 1998–2001 
oraz 2008, 2009 należy wiązać z niską skutecznością pracy sądów. Wyniki sonda-
żowe należy rozpatrywać w powiązaniu z danymi zastanymi takimi, jak statystyki 
działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, a te wykazują dynamiczny wzrost liczby 
spraw kierowanych do sądów4; 

2) poziom zaufania do sądowego wymiaru sprawiedliwości łączy się ze zjawi-
skiem polaryzacji i stabilizacji opinii o funkcjonowaniu sądów. Przy czym wydaje 
się, że polaryzacja opinii wpływa negatywnie na społeczną percepcję sądów. Jedno-
cześnie równoważenie się ocen (negatywnych, pozytywnych i pośrednich) funkcjo-
nowania wymiaru sprawiedliwości w latach 2008–2012 pokazuje, iż społeczeństwo 
zaczyna radzić sobie z tzw. „traumą transformacji”. 

Deklarowany poziom zaufania do sądów w świetle wyników badań 
KRS z roku 2009 

Podkreślić należy, iż jak wskazują statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 
wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w roku 2009 na zlecenie Krajowej 
Rady Sądownictwa, niezwykle dynamicznie wzrasta liczba osób, które uczestni-

4 Zespół Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, Analiza statystyczna działalności 
wymiaru sprawiedliwości w latach 2002-2011, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statysty-
ki-2011/download,1681,0.html (z dnia 29.02.2012).
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czyły w postępowaniu przed sądem. W świetle deklaracji respondentów odsetek ten 
wynosił blisko 30%. Dane te potwierdzają spostrzeżenie, iż skutkiem zmian ustro-
jowych, w tym przede wszystkim reform gospodarczych, jest wzrost kontaktów 
ze stosowaniem prawa, w tym głównie z jego sądowym wymiarem. Kolejne dane 
wskazują, iż Polacy najczęściej występują przed sądami w roli świadków (59,1%) 
oraz powodów (27,5%). W szczególności dane dotyczące występowania przed są-
dem w roli powoda są wymowne – wskazują one, iż blisko jedna trzecia dorosłych 
Polaków, którzy mieli bezpośredni kontakt z sądem, była inicjatorem postępowania 
w szeroko rozumianych sprawach cywilnych (w tym też rodzinnych). Dane te wy-
dają się potwierdzać hipotezę o wzrastającym znaczeniu prawa i sądów w regulacji 
sporów. 

Istotne są też opinie badanych na temat znaczenia prawa w regulowaniu sto-
sunków społecznych. Otóż w świetle wyników sondażu z 2009 roku z opinią, iż to 
prawo, a nie normy społeczne reguluje życie codzienne zgadza się zdecydowanie lub 
zgadza się 44,6% ogółu badanych, zdecydowanie się nie zgadza lub nie zgadza się 
15,7%; 39,7% respondentów wyraziło oceny ambiwalentne. 

Ponadto, w świetle wyników sondażu z 2009 roku Polacy najczęściej wystę-
pują przed sądami cywilnymi (dotyczy to w szczególności ról świadka, powoda, 
poszkodowanego, pozwanego oraz widza). A zatem dla opinii na temat sądów istot-
ne są przede wszystkim postępowania przed sądami cywilnymi, oraz informacje 
o ich działalności. Jak się więc okazuje, procesy przemian gospodarczych, wzrost 
znaczenia sektora prywatnego, ochrona własności indywidualnej oraz zawieranych 
umów, rozszerzanie się zakresu obrotu gospodarczego ma niezwykle istotne znacze-
nie z punktu widzenia rozszerzania się kręgu uczestników spraw toczących się przed 
sądami, co w konsekwencji może mieć wpływ na przemiany świadomości prawnej 
w postaci wzmocnienia pozycji sądowego wymiaru sprawiedliwości w świadomości 
Polaków. 

Opinia o istotnej roli sądów w regulacji sporów znajduje potwierdzenie w danych 
dotyczących instytucji, do których Polacy zwróciliby się w spornej sytuacji, związa-
nej z własnością lub zobowiązaniami fi nansowymi. Otóż, najczęściej są to adwokaci, 
do których po pomoc zwróciłby się co czwarty badany (25,5%) oraz bezpośrednio 
sąd (16,8%). Badani kierowaliby się w tym wypadku nadzieją na dokładne i rzetel-
ne rozstrzygnięcie oraz szansą na odzyskanie spornej rzeczy lub pieniędzy. Dwóch 
na pięciu dorosłych Polaków (40%) dostrzega i docenia rolę fachowej porady oraz 
znaczenie postępowania przed sądem w sprawach cywilnych. Przy czym problema-
tyczne jest wciąż korzystanie z usług prawnych5. Charakterystyczny jest także niski 
odsetek wypowiedzi wskazujących fachową mediację jako sposób regulacji mająt-
kowych i fi nansowych spraw spornych (6,1%). Badania sondażowe prowadzą więc 
do dodatkowego wniosku. Pomimo wielkiego nacisku na tzw. alternatywne sposoby 

5 Warto tu jednak zaznaczyć, że z badań sondażowych przeprowadzonych przez Millward Brown 
SMG/KRC na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej w styczniu i lutym 2010 r. wynika, iż 70%. Pola-
ków uważa, że usługi prawne adwokatów, radców czy notariuszy są łatwo dostępne. Badania te poka-
zują również, że czterech na pięciu dorosłych Polaków (81%) w ogóle nie korzysta z usług prawnych.
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regulacji sporów, stosunkowo duże koszty postępowania przed sądem, fi nansowe 
i inne (np. w postaci straty czasu, konieczności przygotowania się do postępowania, 
stresu i niepewności co do jego wyniku) w sytuacjach spornych Polacy oczekują 
fachowego i zgodnego z procedurami postępowania. Wydaje się charakteryzować 
ich raczej nastawienie na dowiedzenie swoich racji, aniżeli na ugodę i kompromis. 
Niewątpliwie znaczenie mają tu przekonania o szansach egzekucji orzeczeń. Jeżeli 
sądy są tak ważne, to czy Polacy mają rzeczywiście zaufanie do sądów? 

Jak wskazują odpowiedzi objętych reprezentatywnym sondażem KRS osób, je-
dynie 3% Polaków nie ma w ogóle zaufania o sądów, 3,5% deklaruje zaufanie peł-
ne, natomiast przeważają – i to znacznie – opinie wskazujące na duże i dość duże 
zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości. Mianowicie na skali 7-stopnio-
wej respondenci poziom swojego zaufania do sądów ocenili przede wszystkim na 4 
(29,9%), 5 (25,3%) oraz 6 (14,9%). A zatem w świetle sondażu ponad jedna trzecia 
Polaków przypisuje poziomowi swego zaufania cyfrę wskazującą na swego rodzaju 
ambiwalencję, natomiast ponad 40% Polaków ocenia swój poziom zaufania do są-
dów jako ponadprzeciętnie pozytywny (suma ocen własnego poziomu zaufania: 5, 
6, 7). Dane te wskazują jednoznacznie na istotny wzrost zaufania do sądów w świa-
domości dorosłych Polaków w roku 2009 w porównaniu z latami wcześniejszymi. 
Dane te potwierdzają zatem trendy, zauważalne w sondażach prowadzonych w ostat-
nich latach.

Starano się także zbadać oceny sądów i sędziów po względem ich niezawisłości 
oraz bezstronności, niezależności od mediów, nieulegania wpływom innych uczest-
ników postępowania (adwokatów, prokuratorów, biegłych oraz stron jako ważnych 
komponentów sprawiedliwości proceduralnej), sprawiedliwości wyroków (jako 
ważnego komponentu sprawiedliwości materialnej) oraz profesjonalizmu. 

Uzyskane dane wskazują, iż na skali pięciopunktowej wysoko oceniana jest nie-
zawisłość sądów, jeżeli pytamy o nią ogólnie. A zatem z opinią, że w Polsce nikt nie 
ma wpływu na orzeczenia i wyroki sądowe, zdecydowanie się zgadza lub zgadza 
się 46,1% badanych, nie zgadza się i zdecydowanie się nie zgadza 24,4%. Wysokie 
są też opinie na temat profesjonalizmu sędziów. Z opiniami, iż sędziowie wykazują 
wysoki profesjonalizm i doświadczenie w prowadzeniu spraw zgadza się lub zde-
cydowanie się zgadza 55,8% respondentów, nie zgadza się i zdecydowanie się nie 
zgadza 9,6%. Natomiast dalsze pytania o niezawisłość, a także niezależność sądów 
ujawniają niekonsekwencje i sprzeczności w opiniach respondentów. 

I tak z opiniami, iż to sędziowie ulegają wpływom, zdecydowanie się nie zgadza 
lub nie zgadza się 25% badanych, podczas gdy zgadza się lub zdecydowanie się 
zgadza 42,8%. Z opinią, że sądy są niezależne od wpływów politycznych, zwłasz-
cza wpływów partii politycznych, zgadza się zdecydowanie oraz zgadza się 40,6% 
badanych, nie zgadza się i zdecydowanie się nie zgadza 27,4%; natomiast ze stwier-
dzeniem, że sądy ulegają wpływom mediów zdecydowanie się nie zgadza lub nie 
zgadza się 25%, zgadza się z tym stwierdzeniem lub zdecydowanie się zgadza 42,8% 
badanych. W opinii znacznej części badanych sądy ulegają też wpływom adwoka-
tów, prokuratorów i biegłych, poddawani są też naciskom stron postępowania. Z ko-
lei ze stwierdzeniem, że sędziowie są bezstronni wobec uczestników postępowania, 
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zdecydowanie się nie zgadza lub nie zgadza się 18,1% badanych, natomiast zgadza 
się i zdecydowanie się zgadza 47%. 

Badani dość znacznie różnili się w swych poglądach na to, czy sądy wydają 
sprawiedliwe wyroki. Otóż ze stwierdzeniem, iż sądy zawsze wydają sprawiedliwe 
wyroki, zdecydowanie się nie zgadza lub nie zgadza się 29,5% badanych, natomiast 
zgadza się z nim lub zdecydowanie się z nim zgadza 36,5%. Istotne znaczenie mają 
tu wymierzane kary, ponieważ według opinii znacznej części badanych (52,4% od-
powiedzi zdecydowanie się zgadzam lub zgadzam się) sędziowie w Polsce wymie-
rzają zbyt niskie kary.

Nasuwa się tu uwaga podsumowująca, iż co prawda duża część Polaków sądzi, 
że ogólnie nikt nie ma wpływu na orzeczenia lub wyroki sądowe oraz że sądy są 
niezależne od partii politycznych, to jednak znaczna część respondentów jest zdania, 
iż sędziowie nie są bezstronni, ulegają wpływom mediów, a także innych uczest-
ników postępowania – co rzutuje na realizację w postępowaniu sądowym zasad 
sprawiedliwości proceduralnej oraz że sędziowie wydają niesprawiedliwe wyroki, 
w szczególności wymierzają zbyt niskie kary, co z kolei związane jest z realizacją 
sprawiedliwości materialnej.

Jak wykazała dalsza analiza danych, na poglądy badanych fakt osobistego uczest-
nictwa w postępowaniu przed sądem nie ma jednak istotnego wpływu. Stwierdzenie 
małego wpływu osobistych doświadczeń i osobistego uczestnictwa w postępowaniu 
przed sądem na opinie na temat sądowego wymiaru sprawiedliwości oraz pozio-
mu zaufania do sądów i sędziów jest potwierdzone przez porównanie deklarowane-
go poziomu zaufania do sądów ponadnarodowych (jak Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Luksemburgu) 
i międzynarodowych (jak np. Trybunał w Hadze), krajowych sądów najwyższych 
instancji (Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny). Badani deklarują bowiem wyż-
szy poziom zaufania do sądów europejskich oraz ponadnarodowych aniżeli sądów 
polskich. Ponadto, badani deklarują wyższe zadowolenie z funkcjonowania sądów 
europejskich w porównaniu z sądami polskimi. Sądy te są też wyżej aniżeli sądy 
polskie oceniane pod względem ich skuteczności lub sprawności działania oraz rze-
telności (niezawodności i solidności). 

Jak się zatem okazuje, najwyższym poziomem zaufania cieszą się wśród Pola-
ków sądy, z którymi znikoma część badanych miała kontakt, i o których niewiele 
wiedzą. I tak, 7,7% dorosłych Polaków deklaruje pełne zaufanie do sądów europej-
skich i międzynarodowych, tylko 0,7% deklaruje całkowity brak zaufania do nich, 
natomiast nieomal 50% Polaków ocenia swój poziom zaufania do sądów europej-
skich i międzynarodowych na 5 i 6, a zatem deklaruje zaufanie ponadprzeciętnie 
pozytywne (wzrost o 10% w porównaniu z deklarowanym ponadprzeciętnym po-
ziomem zaufania do sądów polskich). Są to dane szczególne i godne podkreślenia, 
gdyż stanowią kolejny dowód na proeuropejskość Polaków i jednocześnie na charak-
terystyczne dla społeczeństwa polskiego wyższe oceny instytucji ponadnarodowych 
aniżeli polskich. 

Jak się zatem okazuje, badani Polacy, być może pod wpływem negatywnych 
doświadczeń historycznych oraz odziedziczonej niejako nieufności do państwa pol-
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skiego, wyżej oceniają instytucje sądowe europejskie lub międzynarodowe. Wśród 
instytucji polskiego wymiaru sprawiedliwości najwyżej oceniane są te, które zaj-
mują w hierarchii miejsce najwyższe, a zarazem z którymi badani mają najmniejszy 
kontakt, najrzadsze doświadczenia, oraz takie, które w ustrojowym systemie władzy 
zajmują niejako kontrolną pozycję tak, jak Trybunał Konstytucyjny. 

Zaufanie do sądów na tle innych instytucji publicznych

Jak wynika z badań CBOS, w ciągu ostatnich kilku lat wzrasta zaufanie do władz 
lokalnych, urzędników administracji publicznej, policji, związków zawodowych, 
Unii Europejskiej, sądów, natomiast w odniesieniu do ustrojowych instytucji poli-
tycznych, w Sejmu i Senatu, a przede wszystkim partii politycznych nadal dominuje 
głęboka nieufność.

Jednakże, co potwierdzają cykliczne wyniki badań CBOS, jak i zrealizowany 
w 2009 roku na zlecenie Krajowej Rady Sądownictwa sondaż zaufanie publiczne do 
wymiaru sprawiedliwości, stopień zaufania do instytucji publicznych jest zróżnico-
wany, a oceniane instytucje publiczne i polityczne są różnie pozycjonowane przez 
respondentów. Aby zobrazować to wzajemne usytuowanie instytucji, zastosowano 
metodę skalowania wielowymiarowego z wykorzystaniem algorytmu ALSCAL. Za-
stosowanie skalowania wielowymiarowego do danych sondażu zaufanie do sądów 
i sądownictwa umożliwiło otrzymanie geometrycznej reprezentacji analizowanych 
obiektów, tj. instytucji publicznych i ukazanie dystansów między nimi6. W konse-
kwencji skonstruowana została macierz odległości (dystansów) między ocenianymi 
instytucjami publicznymi w dwuwymiarowej przestrzeni geometrycznej7. Macierz 
ta może być interpretowana jako sposób percepcji ocenianych instytucji w świa-
domości społecznej. Pozycjonowanie instytucji publicznych w kontekście zaufania 
z wykorzystaniem algorytmu ALSCAL pokazuje poniższy wykres.

6 W analizowanym przykładzie wskaźnik dopasowania otrzymanego modelu do danych wej-
ściowych (STRESS) wynosi 0,148, a miara RSQ = 0,895. Jeśli współczynnik STRESS =< 0,2 to 
otrzymana konfi guracja jest w monotonicznej relacji do danych wejściowych.

7 Skalowanie wielowymiarowe (ang. Multidimensional Scaling, MDS) jest techniką statystycz-
ną, umożliwiającą wykrycie tzw. zmiennych ukrytych, które choć nieobserwowane bezpośrednio, 
wyjaśniają podobieństwa i różnice pomiędzy badanymi obiektami (w tym przypadku instytucjami). 
Na wejściu procedury jest zwykle macierz odległości lub podobieństwa pomiędzy obiektami (np. 
macierz korelacji). W przeprowadzonej analizie macierz odległości została utworzona na podstawie 
średnich arytmetycznych poziomu zaufania do ocenianych instytucji. Skalowanie wielowymiarowe 
służy do znajdowania struktury w zbiorze miar odległości między poszczególnymi obiektami. W me-
todzie tej dąży się do rozmieszczenia obiektów jako punktów w przestrzeni n–wymiarowej tak, by 
obiekty podobne do siebie znajdowały się bliżej. Wynikiem analizy jest dla każdego obiektu n liczb 
rzeczywistych, które tworzą współrzędne kartezjańskie. Jest to możliwe dzięki przypisywaniu ob-
serwacji do poszczególnych miejsc w przestrzeni pojęciowej (zwykle dwu- lub trójwymiarowej). 
W wielu przypadkach wymiary tej przestrzeni pojęciowej mogą być interpretowane i wykorzysty-
wane do lepszego zrozumienia danych. Jeśli n=<3 (n liczba wymiarów) wyniki można przedstawić 
na wykresie. Skalowanie wielowymiarowe jest metodą alternatywną wobec analizy czynnikowej.
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Wykres 2. Percepcja społeczna dystansów między instytucjami publicznymi

Analiza wykresu pozwala stwierdzić, że nieobserwowane bezpośrednio podo-
bieństwa między instytucjami publicznymi (pozycjonowanie społeczne instytucji), 
można przedstawić jako wypadkową dwóch wymiarów percepcji społecznej. Wy-
miar 1 może być interpretowany w kontekście realizacji przez instytucje interesów 
prywatnych – publicznych, zaś wymiar 2 jako polityczność – apolityczność, czyli nie 
uleganie presji władzy8. Dwuwymiarowa przestrzeń systematyzacyjna wskazuje, że 
pierwotnym kryterium kształtowania się zaufania do instytucji publicznych jest ich 
apolityczność, kryterium wtórnym zaś stosunek do interesu publicznego.

I tak Sąd Najwyższy, w porównaniu do innych instytucji publicznych, jest po-
zycjonowany w świadomości społecznej jako instytucja apolityczna zaangażowana 
z jednej strony w ochronę interesu lub dobra publicznego, a z drugiej w ochronę 
interesów prywatnych oraz praw obywatelskich. Jest też postrzegany jako niezależ-
ny od nacisków politycznych mediator interesów różnych aktorów społecznych, co 
zgodnie z realistycznymi teoriami prawa oznacza ochronę dobra publicznego, ładu 
i harmonii.

W szczególności drugie z wymienionych kryteriów apolityczność wydaje się 
więc tłumaczyć wysoką pozycję instytucji sądowniczych w sferze publicznej jako 

8 Jeśli dokonamy rotacji (przekształcenia) układu współrzędnych w celu lepszej interpretacji da-
nych, to zaufanie do instytucji publicznych wydaje się kształtować na wymiarach: religia – ekonomia 
i wiedza/prawo – tradycja.
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swego rodzaju przeciwieństwa instytucji państwowych, z defi nicji politycznych i, 
jak wskazują dane z badań sondażowych, obdarzanych niskim zaufaniem, wręcz 
nieufnością. Ponadto kryterium apolityczności wyjaśnia wysoką pozycję na skali 
zaufania ponadnarodowych instytucji sądowniczych. 

A zatem, jak wskazuje analiza czynników wpływających na zaufanie do wy-
miaru sprawiedliwości, realizacja konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej 
jako ustrojowej podstawy realizacji zasady sprawiedliwości proceduralnej korzyst-
nie wpływa na obraz sądów i sędziów w społecznej świadomości, niezależnie od 
osobistych kontaktów z sądami oraz niezależnie od ocen poszczególnych aspektów 
funkcjonowania wymiary sprawiedliwości. 

Interesujące jest, iż na ten wysoki poziom zaufania wydaje się nie mieć wpływu 
obraz wymiaru sprawiedliwości upowszechniany w środkach masowego przekazu9.

Podsumowanie

Wyniki pogłębionych badań sondażowych nad zaufaniem publicznym, rzetelno-
ścią i efektywnością instytucji wymiaru sprawiedliwości przeprowadzone na zle-
cenie Krajowej Rady Sądownictwa, jak i rejestrowane statystyki spraw sądowych 
wskazują na istotny wzrost kontaktów z sądowym wymiarem sprawiedliwości spo-
łeczeństwa polskiego, co ma według nas ścisły związek z konsolidacją gospodarki 
rynkowej, a także przemianami świadomości i kultury prawnej. Wskazują też jedno-
znacznie na umocnienie się trendu, obserwowanego w ostatnich latach, polegającego 
na polepszaniu opinii na temat sądowego wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów 
w świadomości społecznej. Wydaje się, że mamy do czynienia z odwróceniem ten-
dencji oraz przezwyciężeniem „traumy transformacyjnej”. 

Należy również zaznaczyć, że w świetle wyników tego sondażu zaufanie do 
sądów różnicuje się i hierarchizuje w świadomości społecznej. Najwyższym po-
ziomem zaufania wśród Polaków cieszą się sądy ponadnarodowe, dbające o prawa 
człowieka i sprawiedliwość społeczną, w tym europejskie, a także najwyższe sądy 
krajowe (Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny). Najniżej w hierarchii sytu-
ują się sądy karne i cywilne. Fakt kontaktu z sądem nie ma natomiast bezpośredniego 
związku z poziomem zaufania do sądowego wymiaru sprawiedliwości, ale osobiste 
doświadczenie uczestnictwa w rozprawie sądowej sprzyja większemu zróżnicowa-
niu percepcji sądów w wymiarze zaufania i skuteczności działania. Podobnie, jak 
skuteczność egzekucji wyroków oraz sprawność instytucjonalna sądów. Jednocze-

9 Wielkie znaczenie ma tu obraz sądownictwa upowszechniany w środkach masowego przekazu, 
jednego z podstawowych źródeł informacji o sądach i toczących się postępowaniach. Jak stwierdza 
Krystyna Daniel, w ostatnich kilku latach w polu zainteresowania mediów znajdują się dwa typy 
przekazów. Są to relacje z konkretnych postępowań oraz wszelkie przekazy „demaskatorskie” na-
stawione na ujawnianie patologii, w tym korupcji oraz innych nadużyć w funkcjonowaniu wymiaru 
sprawiedliwości. Ten drugi rodzaj przekazu charakteryzuje niejednokrotnie pogoń za sensacją – obok 
fragmentaryczności. W efekcie, jak stwierdza wspomniana autorka, zdecydowana większość społe-
czeństwa uzyskuje, poprzez przekazy medialne, jednostronne i raczej negatywne informacje o sądow-
nictwie (Daniel 2007: 73–75).
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śnie, na co wskazuje analiza podobieństwa instytucji, podstawową miarą percepcji 
sądów i ich wysokiej pozycji na skali zaufania publicznego jest ich apolityczność. 
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Apoliticality or Procedural Justice? Trust in Court Justice Compared 
to Trust in Other Public Institutions in Poland

Summary

The courts are crucial for political power legitimization, confl ict resolution as well as 
harmonization of law and legal cultures of the EU Member States. Important factor in all these 
processes presents the public trust in the judiciary and in the law application by courts. This 
problem is of particular importance in the former communist countries, including Poland. In 
the fi rst part of this paper, in the context of several socio-legal studies, the various historical 
and institutional (historical experiences, social and economic reforms) and subjective (personal 
contacts with the system of justice) factors are debated. These factors infl uence the level of 
trust to courts and judiciary. In the next two parts, the paper analyzes the results of surveys on 
the opinions about courts and judiciary conducted in Poland after 1989, and the results of our 
in-depth survey commissioned by the Polish, National Judiciary Council, conducted in 2009. In 
the conlusion of the paper we are debating the trust in courts against the background of other 
public institutions, in the context of political independence of courts and the procedural justice 
implementation. Both of them – political independence courts and fulfi llment of procedural 
justice principle – are factors crucial for modernization and liberal democratic consolidation in 
the contemporary Poland. 

Key words: trust; legal culture; modernization; apolitical; material justice; procedural 
justice; court process of law.


