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Wstêp
Nale¿y odró¿niæ proces kreacji wartoœci wymiaru sprawiedliwoœci
od wartoœci, w oparciu o które on funkcjonuje. Kreacja wartoœci w ujêciu
dynamicznym bêdzie zasadzaæ siê na systemie zarz¹dzania wymiarem
sprawiedliwoœci, gdzie punkt ciê¿koœci nastawiony jest na procesy podejmowania decyzji zarz¹dczych na poziomie strategicznym i operacyjnym, skupione na tworzeniu wartoœci dla s¹dów i jego u¿ytkowników.
W artykule podjêto próbê identyfikacji podstawowych wartoœci wymiaru sprawiedliwoœci. Przy czym nale¿y odró¿niæ wartoœci niezmienne
wynikaj¹ce z istoty jego funkcjonowania oraz redefiniowalne uzale¿nione
od wymagañ zmieniaj¹cego siê otoczenia. Szczególnie w przypadku wartoœci redefiniowalnych niebagateln¹ rolê mog¹ odegraæ sieci miêdzyorganizacyjne – publiczne s¹dowe sieci regulacyjne i dobrowolne. Uzgodnione w uk³adach sieciowych wartoœci, zaakceptowane przez interesariuszy
wewnêtrznych i zewnêtrznych, uwiarygodni¹ i wzmocni¹ zmieniaj¹c¹
siê rolê wymiaru sprawiedliwoœci. Spowoduj¹ jego nowe postrzeganie.
Podejœcie miêdzyorganizacyjne mo¿e odegraæ równie¿ wa¿n¹ rolê w tworzeniu i transferze przez s¹dy wiedzy jawnej i ukrytej. S¹dy, organizacje
oparte na wiedzy, uczestnicz¹ równie¿ w tworzeniu wartoœci – wiedzy.
Rezultatami dzia³alnoœci sêdziów s¹ orzeczenia. S¹ to produkty dzia³alnoœci intelektualnej, innymi s³owy – pewien rodzaj wiedzy [Brdulak,
2015, s. 220]. Kreowanie tak rozumianej wiedzy jest naczeln¹ wartoœci¹
w wymiarze sprawiedliwoœci [Konstytucja RP, 1997, art. 175). W artykule
celowo pominiêto rozwa¿ania dotycz¹ce procesu tworzenia wartoœci wymiaru sprawiedliwoœci. Powinny one bowiem byæ poprzedzone w pierwszej kolejnoœci identyfikacj¹ fundamentalnych wartoœci wymiaru sprawiedliwoœci, w oparciu o które on funkcjonuje.
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Artyku³ odpowiada na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie wartoœci stanowi¹ fundament funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci?
2. Czy mo¿na podzieliæ te wartoœci na sta³e i redefiniowalne?
3. Czy organizacja wymiaru sprawiedliwoœci gotowa jest do transformacji w kierunku systemu otwartego pozwalaj¹cego na tworzenie
wartoœci istotnych dla wszystkich interesariuszy?
4. Jaki typ sieci miêdzyorganizacyjnych jest mo¿liwy do adaptowania
w warunkach wymiaru sprawiedliwoœci?
Artyku³ wpisuje siê w krytykê teorii zarz¹dzania publicznego skupiaj¹c¹ siê na procesach wewn¹trzorganizacyjnych, podczas gdy rzeczywistoœæ œwiadczenia us³ug publicznych wymaga wspó³dzia³ania z innymi organizacjami publicznymi [Austen, 2014, s. 15]. Obecnie, mimo
podejmowanych wysi³ków badawczych, stan wiedzy w zakresie sieci
w³aœciwych dla zarz¹dzania publicznego wci¹¿ jest niewystarczaj¹cy
[Austen, 2014, s. 16]. Brakuje badañ nad mo¿liwoœciami wykorzystania
sieci w organizacji wymiaru sprawiedliwoœci. W artykule podjêto równie¿ próbê adaptacji dla potrzeb wymiaru sprawiedliwoœci koncepcji
wartoœci publicznej.
Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ wykorzystan¹ w opracowaniu s¹
studia literaturowe, analiza empiryczna z wykorzystaniem dostêpnych
badañ wtórnych oraz w³asnych badañ empirycznych przeprowadzonych
na potrzeby artyku³u.

1. Wartoœci wymiaru sprawiedliwoœci
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla wymiaru sprawiedliwoœci wartoœci¹
sam¹ w sobie s¹ silni, niezawiœli sêdziowie i niezawis³e, niezale¿ne od jakichkolwiek nacisków s¹dy. Ale czy tego oczekuje spo³eczeñstwo? Czy
dla niego rzeczywist¹ wartoœci¹ s¹ niezawis³e s¹dy i sêdziowie? W jakiejœ
mierze zapewne tak, ale nade wszystko spo³eczeñstwo oczekuje od
s¹dów i sêdziów sprawiedliwoœci. Sprawiedliwoœci wymierzanej sprawnie i szybko. Sprawiedliwoœci opartej na prawie. Ju¿ w 1946 r. niemiecki
filozof prawa Gustav Radbruch wskazywa³, ¿e „tam, gdzie nigdy nie
d¹¿y siê do sprawiedliwoœci, gdzie równoœæ bêd¹ca rdzeniem sprawiedliwoœci odrzucona jest œwiadomie przy stanowieniu prawa pozytywnego,
tam trudno mówiæ, ¿e ustawa jest jedynie prawem niesprawiedliwym,
gdy¿ traci ona w ogóle naturê prawa” [Radbruch, 2000, s. 262].
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Aby jednak realizacja wskazanych wy¿ej wartoœci by³a mo¿liwa, prawo pozytywne musi posiadaæ przymiot sprawiedliwego, ale tak¿e równego. A je¿eli sprawiedliwe, to równie¿ pewne, stabilne i przewidywalne.
Sprawiedliwoœæ oczekiwana to tak¿e bycie przez sêdziego „w” a nie na
zewn¹trz spo³eczeñstwa. To konsolidacja a nie separacja „trzeciej w³adzy”. To budowanie silnego i niezale¿nego od egzekutywy wymiaru
sprawiedliwoœci. To wspólne budowanie wartoœci spo³ecznych, a nie izolacyjne zachowania nastawione na trwanie w niezachwianych posadach.
To wreszcie budowanie wymiaru sprawiedliwoœci w realiach otoczenia
makro- i mikroekonomicznego, dialog spo³eczny i wyznaczanie sobie nowej misji – misji integratora spo³ecznego. Rola aktywna a nie pasywna.
Budowa tej misji musi mieæ wymiar ponadinstytucjonalny i niezale¿ny od
podzia³ów, waœni i wp³ywów, a zw³aszcza tych politycznych. Wymiar
sprawiedliwoœci i jego rola nie mog¹ byæ dewaluowane przez zachowania
i dzia³ania pozosta³ych w³adz. Nie mo¿e byæ wreszcie ten wymiar tematem zastêpczym niepowodzeñ zarówno w³adzy ustawodawczej, jak
i egzekutywy.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e sêdzia nie jest urzêdnikiem, lecz piastunem
w³adzy o roli wcale nie poœledniejszej ni¿ przypisana legislatorowi. Stosowanie prawa nigdy nie polega wy³¹cznie na odtwarzaniu woli ustawodawcy, lecz pozwala z³o¿yæ z rozproszonych przepisów prawnych
operatywn¹ ca³oœæ [Gersdorf, 2014, s. 3]. Jak wyjaœnia Lon Fuller w Moralnoœci prawa, szczególna odpowiedzialnoœæ w³adzy s¹downiczej polega na
tym, aby z kilku mo¿liwoœci rozstrzygniêcia danej sprawy wybraæ najlepsze rozwi¹zanie, godz¹ce sprzeczne interesy [Fuller, 1993, s. 28].
W pañstwie, które nie traktuje obywatela przedmiotowo, jako œrodek do
osi¹gniêcia celów bliskich rz¹dz¹cym, sêdzia powinien byæ upowa¿nionym i gotowym do tego, aby w sytuacji zagro¿enia dla niezbywalnych
dóbr prawnych w imiê wy¿szych praw stawiæ czo³a niesprawiedliwemu
prawu pozytywnemu [Gersdorf, 2014, s. 3]. Mo¿na zatem œmia³o twierdziæ, ¿e najlepszy interes spo³eczny wymaga zatem wzmocnienia, a nie
ograniczenia w³adzy s¹downiczej, jak bowiem trafnie zauwa¿a L. Fuller
„…Sêdzia nie mo¿e dzia³aæ uczciwie i sprawiedliwie, jeœli jest podporz¹dkowany zewnêtrznym naciskom” [Fuller, 1993, s. 28]. Sêdzia pozbawiony godnoœci nale¿nej jego urzêdowi i objêty specjalnym nadzorem innej w³adzy, zw³aszcza egzekutywy, przestanie myœleæ o interesie prawa
i obywateli, stanie siê zaœ jedynie potulnym urzêdnikiem gotowym wykonywaæ p³yn¹ce z góry dyspozycje z myœl¹ o interesie w³asnym. Bêdzie
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on przypominaæ jedynie nocnego stró¿a, wprawdzie jakoœ czuwaj¹cego
nad przestrzeganiem ustalonego porz¹dku, ale nieuczestnicz¹cego w jego
kreowaniu. To nie jest w³aœciwa rola „trzeciej w³adzy” w pañstwie demokratycznym [Gersdorf, 2014, s. 4]. Czynnikami pozwalaj¹cymi zagwarantowaæ zaufanie do wymiaru sprawiedliwoœci s¹ jednak nie tylko niezawis³oœæ, bezstronnoœæ, uczciwoœæ, kompetencja i rzetelnoœæ sêdziów
[Kyritsis, 2015, s. 162]. Zaufanie to mo¿na pozyskaæ tylko wtedy, kiedy sêdzia wykonuje swoje obowi¹zki w sposób m¹dry, lojalny, ludzki, odwa¿ny, przezorny i pe³en powagi, i kiedy potrafi ws³uchaæ siê w g³os innych
ludzi, komunikowaæ siê z innymi oraz wk³adaæ odpowiedni wysi³ek
w wykonywan¹ pracê. Wymagania te nie dotycz¹ wy³¹cznie sêdziów,
niemniej jednak ich spe³nienie stanowi niezbêdny warunek zagwarantowania realizacji prawa ka¿dego obywatela do rozpatrzenia jego spraw
przez sêdziego.
Wskazane wy¿ej wymagania s¹ zarazem potrzebami u¿ytecznego
wymiaru sprawiedliwoœci, a z potrzebami mocno zwi¹zane s¹ w³aœciwoœci lub ich zbiory uznane za po¿¹dane, czyli wartoœci [Wojciechowski,
2009, s. 25]. Prawid³owo zaœ kszta³towana wizja funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci jako docelowy model jego funkcjonowania polega
na deklaracji wartoœci, które wyznaczaj¹ drogowskazy przysz³ego dzia³ania i uzasadnienie ich istnienia. Jednoczeœnie, w pewnym sensie wartoœci obrazuj¹ wzorce postêpowania i regu³y ¿ycia. Za g³ówne wartoœci
w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwoœci nale¿y uznaæ: dobro, godnoœæ, sprawiedliwoœæ, równoœæ, solidaryzm, uczciwoœæ, odpowiedzialnoœæ i zaufanie. Powinny one byæ uznane za fundamentalne i sta³e, niezale¿ne od uwarunkowañ politycznych czy gospodarczych. Niektóre z nich
s¹ ze sob¹ powi¹zane, np. uwa¿a siê, ¿e bez prawdy nie mo¿na mówiæ
o sprawiedliwoœci. Widaæ z tego, ¿e potrzeby, interesy, wartoœci s¹ szczególnymi regulatorami w dzia³alnoœci ka¿dej jednostki i instytucji, w tym
wymiaru sprawiedliwoœci. Przez ich pryzmat, ale tak¿e przez pryzmat
w³asnych, czêsto to¿samych wartoœci wymiar sprawiedliwoœci bêdzie
oceniaæ jednostka, a szerzej spo³eczeñstwo. W tym kontekœcie wyraŸnie
nale¿y podkreœliæ, ¿e wartoœci¹, do której cz³owiek przywi¹zuje najwy¿sz¹ wagê, jest poczucie bezpieczeñstwa [Wojciechowski, 2009, s. 26].
Elementem tego bezpieczeñstwa jest prawo do niezawis³ego, bezstronnego s¹du i sprawiedliwego równego rozpatrzenia jego sprawy przez ten
s¹d.
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Kolejn¹ wartoœci¹ dla wymiaru sprawiedliwoœci, œciœle zwi¹zan¹
z bezpieczeñstwem, jest jego wolnoœæ, czyli poczucie swobody (niezale¿noœci od innych w³adz), dzia³ania nieskrepowanego, ale nie dowolnego, bez ingerencji. Co wyraŸnie nale¿y podkreœliæ, wolnoœæ nie ma jednak charakteru autonomicznego. Obszar wolnoœci jednostki wyznaczaj¹
prawa innych jednostek, tak obszar wolnoœci wymiaru sprawiedliwoœci
wyznaczaj¹ kompetencje innych w³adz i instytucji. St¹d te¿ granice wolnoœci kszta³towane s¹ przede wszystkim przez przepisy prawne [Wojciechowski, 2009, s. 26–27].
Wymiar sprawiedliwoœci powinien byæ uczciwy. Uczciwoœæ sprawia,
¿e inni nam ufaj¹, a my jesteœmy dla nich wiarygodni, prawdziwi, instytucj¹, na której mo¿na polegaæ. Zaufanie stanowi fundament dzia³ania i powodzenia. Jest swoist¹ wiar¹ i przeœwiadczeniem, ¿e mo¿na komuœ ufaæ
i wierzyæ. Dla wymiaru sprawiedliwoœci uczciwoœæ jest szczególnie cenn¹
wartoœci¹. Jest bowiem nierozerwalnie zwi¹zana ze sprawiedliwoœci¹,
a sprawiedliwoœæ to postêpowanie bezstronne i rzetelne. W przeciwnym
przypadku powstanie dysonans w kreowanych wartoœciach i realnym
postêpowaniu, co w rezultacie implikowaæ musi spadkiem zaufania do
instytucji.
Wymiar sprawiedliwoœci powinien byæ prawdziwy. Ró¿ne jednak
mog¹ byæ odcienie tej prawdy. Prawda mo¿e nam siê jawiæ jako sprawiedliwoœæ, mo¿emy doszukiwaæ siê prawdy materialnej lub te¿ poprzestaæ na prawdzie formalnej. Prawdê mo¿na rozumieæ jako szczeroœæ czy
rzetelnoœæ. Wspólnym jednak mianownikiem prawdy przyœwiecaj¹cej
dzia³aniu wymiaru sprawiedliwoœci musi byæ prawda podporz¹dkowana
sprawiedliwoœci. Tylko taki jej wymiar znajdzie usprawiedliwienie w stosowaniu sprawiedliwego i niesprawiedliwego prawa. Stanie siê „korekt¹”, tam gdzie prawo jest niedoskona³e, i wyrazicielem woli ustawodawcy, tam gdzie prawo jest dobre i racjonalne. Takie pojmowanie roli
wymiaru sprawiedliwoœci wymaga zmiany podejœcia w wymierzaniu
sprawiedliwoœci i „u¿ywania” prawa jako narzêdzia sprawiedliwoœci,
a nie sprawiedliwoœci jako narzêdzia prawa [Douglas-Scott, 2013, s. 384].
Podsumowuj¹c, wartoœci¹ sam¹ w sobie wymiaru sprawiedliwoœci
s¹ niezawiœli sêdziowie i niezawis³e, niezale¿ne od jakichkolwiek nacisków s¹dy. Nadto spo³eczeñstwo potrzebuje sêdziego-arbitra – rozstrzygaj¹cego spór w sposób wolny od nacisków i przy tym niewahaj¹cego siê broniæ godnoœci i wolnoœci cz³owieka, proporcjonalnoœci,
równoœci oraz sprawiedliwoœci wymierzanej sprawnie i szybko. S¹ to
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filary, na których winien opieraæ siê wymiar sprawiedliwoœci. W konsekwencji wymierzanie sprawiedliwoœci musi byæ osadzone na sta³ych wartoœciach, to jest niezale¿nych od zmieniaj¹cego siê otoczenia. Do wartoœci
tych mo¿na zaliczyæ: dobro, godnoœæ, sprawiedliwoœæ, równoœæ, solidaryzm, uczciwoœæ, odpowiedzialnoœæ, bezstronnoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ,
zdrowy rozs¹dek, który ustrze¿e ich przed naruszeniem godnoœci sprawowanego urzêdu, rzetelnoœæ, szacunek, umiejêtnoœæ s³uchania, równe
traktowanie stron, przejrzystoœæ w dzia³aniu. Z kolei do wartoœci redefiniowalnych, czyli zale¿nych od wyzwañ otoczenia, mo¿na zaliczyæ: autentycznoœæ oraz kompetencje sêdziów, czyli ich wiedzê, umiejêtnoœci
oraz odpowiedzialnoœæ. Niebagateln¹ rolê w kszta³towaniu wartoœci sta³ych i redefiniowalnych mog¹ odegraæ publiczne sieci s¹dowe [Banasik,
2015, s. 203].

2. Dobrowolne s¹dowe sieci miêdzyorganizacyjne a transfer
wiedzy
Wiedza sêdziów, w szczególnoœci ta ukryta, jest realn¹ i wa¿n¹ wartoœci¹ w przestrzeni wymiaru sprawiedliwoœci. Wiedza, podobnie jak
i autentycznoœæ (prawdziwoœæ), wymaga ci¹g³ego dostosowania do zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia. To determinuje koniecznoœæ transformacji wymiaru sprawiedliwoœci w kierunku systemu otwartego. Szczególnie pomocna w budowie otwartego systemu mo¿e byæ koncepcja
wartoœci publicznej, a zw³aszcza heterogonicznej wartoœci publicznej
[Musialik, Musialik, 2013, s. 141] oraz crowdsourcingu [Mazurek, 2014,
s. 229]. Obie koncepcje wymagaj¹ jednak adaptacji dla potrzeb wymiaru
sprawiedliwoœci. Podstawowym paradygmatem modelu open innovation
jest uspo³ecznienie procesu doskonalenia i zaanga¿owanie w niego u¿ytkowników wymiaru sprawiedliwoœci. Koncepcja wartoœci publicznej zak³ada, ¿e cele, jakie stawiaj¹ sobie ludzie, nie rodz¹ siê w pró¿ni, lecz w procesie dyskursu spo³ecznego, dotycz¹cego nie tylko tego, jakie us³ugi czy
dobra s¹ po¿¹dane, ale równie¿ tego, w jaki sposób s¹ one dostarczane.
W konsekwencji preferencje podmiotów posiadaj¹ dwie wa¿ne cechy:
– po pierwsze, nie s¹ one dane raz na zawsze, lecz raczej ustawicznie odkrywane w toku spo³ecznego dialogu,
– po drugie, dotycz¹ nie tylko dóbr i us³ug publicznych, ale równie¿ rozwi¹zañ systemowych, maj¹cych na celu dostarczanie tych dóbr i us³ug.
Wartoœæ publiczna ma obejmowaæ jako swoje aspekty nastêpuj¹ce rodzaje wartoœci:
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wartoœæ ekologiczn¹ generowan¹ przez zrównowa¿ony rozwój i redukcjê zanieczyszczeñ œrodowiska,
– wartoœæ polityczn¹ rodz¹c¹ siê w zaanga¿owaniu spo³eczeñstwa
w ¿yciu publicznym,
– wartoœæ ekonomiczn¹ powstaj¹c¹ przez stymulowanie aktywnoœci
gospodarczej i zatrudnienia,
– wartoœæ spo³eczn¹ i kulturaln¹ bior¹c¹ siê z kreowania spo³ecznego
kapita³u, spójnoœci spo³ecznej itp.
Wartoœæ publiczna to wartoœæ dla spo³eczeñstwa, a nie wartoœæ spo³eczeñstwa. Powstaje ona w relacji postrzegaj¹cego podmiotu i przedmiotu, który jest oceniany. Jest efektem procesu, w którym dokonuje siê
ci¹g³ej ewaluacji i reewaluacji obiektu. Ta ci¹g³a ewaluacja odbywa siê
dziêki si³om inicjuj¹cym proces ewaluacji. Koncepcja crowdsourcingu zak³ada, ¿e grupy osób, dzia³aj¹ce poza struktur¹ organizacji, maj¹ potencja³
i mo¿liwoœci, które mo¿na wykorzystaæ do przeprowadzenia zmian w obrêbie procesów i sposobów funkcjonowania organizacji.
Optymalnym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym wspólne zdobywanie
wiedzy i uczenie siê zarówno z partnerem, jak i od partnera oraz ³¹czenie
komplementarnych elementów pozwalaj¹cych na uzyskiwanie efektów
synergicznych, np. dostêpu do Ÿróde³ wiedzy, s¹ sieci miêdzyorganizacyjne. Sieæ miêdzyorganizacyjna jest przestrzeni¹ usprawniaj¹c¹ proces
uczenia siê oraz potêguj¹c¹ jego wymierne efekty. Organizacje dzia³aj¹ce
samodzielnie maj¹ mniejsze szanse na kumulowanie wiedzy i korzystanie z niej. Bazuj¹ one bowiem na wewnêtrznych kana³ach jej dyfuzji. Podejœcie sieciowe zmienia ten stan rzeczy. „Elastycznoœæ sieci, relacje spo³eczne, dynamicznoœæ struktury, kooperacja, wzajemne zaufanie oraz
dezintegracja pionowa sprawiaj¹, ¿e organizacje tworz¹ce sieci mog¹
przyswajaæ wiedzê w sposób prostszy i szybszy” [G¹ska, 2014, s. 325].
Transfer, bêd¹cy eksploatacj¹ wiedzy, wymaga udostêpnienia wiedzy
przez jedn¹ stronê i przyjêcie jej przez drug¹. Z uwagi na elastycznoœæ sieci miêdzyorganizacyjnej proces ten dokonuje siê znacznie szybciej ni¿
w tradycyjnych strukturach [Latusek-Jurczak, 2014, s. 29; Czakon, 2007,
s. 37–44]. W organizacji sieciowej hierarchia ustêpuje miejsca stosunkom
poziomym. Formalne relacje wystêpuj¹ce pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi zmieniaj¹ siê na powi¹zania miêdzy partnerami [Kortan,
1986, s. 45]. Mo¿liwoœæ natychmiastowej wymiany wiedzy sprawia, ¿e nie
traci ona na swej aktualnoœci. Z uwagi na fakt, ¿e podmioty tworz¹ce powy¿sz¹ sieæ nie znajduj¹ siê w relacjach podrzêdnoœci ani nadrzêdnoœci
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celów, a wrêcz przeciwnie – istnieje tolerancja, podobieñstwo, równowa¿noœæ celów, mo¿e dojœæ do stworzenia tzw. spirali wiedzy [Ma³ys, 2013;
£obejko, 2010]. Wiedza ukryta zostaje wzmocniona. Dochodzi do konwersji wiedzy w postaci socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji oraz internalizacji.
W ramach wymiaru sprawiedliwoœci usieciowienie mo¿e przybieraæ
ró¿ne relacje i interakcje. Ró¿na te¿ bêdzie renta relacyjna takich sieci. Sieci te podzieliæ mo¿na na regulacyjne i dobrowolne.
1. Do publicznych sieci regulacyjnych zaliczymy:
– s¹dy rejonowe tego samego okrêgu,
– s¹dy rejonowe tego samego okrêgu i s¹d okrêgowy,
– s¹dy rejonowe, s¹dy okrêgowe tej samej apelacji i s¹d apelacyjny,
– s¹dy, Krajow¹ Radê S¹downictwa, S¹d Najwy¿szy, Ministerstwo
Sprawiedliwoœci.
2. Do publicznych sieci dobrowolnych zaliczymy:
– s¹dy rejonowe po³o¿one w ró¿nych obszarach s¹dów okrêgowych
i/lub s¹dy okrêgowe i/lub s¹dy apelacyjne,
– s¹dy (ró¿nych szczebli) i korporacje prawnicze,
– s¹dy i organizacje wspó³pracuj¹ce z s¹dem (mediatorzy, s³u¿ba wiêzienna, s³u¿ba kuratorska, ³awnicy, biegli, Pañstwowa Inspekcja Pracy, S³u¿ba Celna, Miejskie i Powiatowe Oœrodki Pomocy Spo³ecznej,
Rejonowe i Powiatowe Urzêdy Pracy, Zak³ady Poprawcze itp.),
– s¹d, oœrodki akademickie oraz szko³y i organizacje dzia³aj¹ce na rzecz
szerzenia œwiadomoœci prawnej wœród m³odzie¿y szkolnej i akademickiej,
– s¹dy bêd¹ce czêœci¹ ró¿nych systemów prawnych bez wzglêdu na
umiejscowienie ich w tym systemie,
– s¹dy i organizacje pozarz¹dowe (NGO).
Analizuj¹c poszczególne alianse i mo¿liwe interakcje s¹du z innymi
organizacjami czy interesariuszami wewnêtrznymi, mo¿na dojœæ do przekonania, ¿e analiza s¹dowych sieci publicznych umo¿liwia dokonanie nastêpuj¹cego ich podzia³u:
S¹dowe sieci publiczne:
1. Regulacyjne sieci s¹dowe
a) s¹dowe sieci wewnêtrzne (np. partycypacyjne),
b) s¹dowe sieci zewnêtrzne,
c) s¹dowe sieci quasi-wewnêtrzne: s¹dy rejonowe danego okrêgu
i s¹d okrêgowy; s¹d apelacyjny i s¹dy okrêgowe oraz rejonowe da-
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nej apelacji – w obu przypadkach w ramach narzuconych przez
ustawodawcê wspólnych zadañ.
2. Dobrowolne sieci s¹dowe
a) s¹dowe sieci zewnêtrzne,
– s¹dowe sieci kooperacyjne,
– s¹dowe sieci miêdzykorporacyjne,
b) s¹dowe sieci quasi-wewnêtrzne: s¹dy rejonowe danego okrêgu
i s¹d okrêgowy; s¹d apelacyjny i s¹dy okrêgowe oraz rejonowe danej apelacji – w obu przypadkach w ramach dobrowolnie podjêtych przez te organizacje zadañ [Banasik, 2015, s. 203].
Regulacyjne sieci miêdzyorganizacyjne maj¹ narzucone przez ustawodawcê kompetencje oraz zadania, a tak¿e system hierarchicznego podporz¹dkowania. Sieci regulacyjne charakteryzuj¹ siê stosunkowo s³abymi
powi¹zaniami relacyjnymi. S¹ zasadniczo sieciami zamkniêtymi, a ich
sprawnoœæ organizacyjna zale¿y de facto od g³ównych wêz³ów tej sieci, tj.
s¹du apelacyjnego i s¹dów okrêgowych [Moreno, 1934; Chrisidu-Budnik,
2012].
Zwieñczeniem uk³adu rozproszonego kreowania wartoœci s¹ jednak
s¹dowe sieci dobrowolne [WoŸniak-Sobczak, 2012]. Jak s³usznie wskazuje W. Czakon, sieci miêdzyorganizacyjne istniej¹ dlatego, ¿e zasoby
wiedzy s¹ rozproszone, a baza wiedzy sektora szeroka i stale rosn¹ca
[Czakon, 2012, s. 78]. Dobrowolne sieci to po¿¹dana forma wspó³pracy,
która pozwala wyzwalaæ zw³aszcza inicjatywê oddoln¹. W ramach sieci
dobrowolnych mo¿liwe jest przemieszczanie siê poszczególnych aktorów, wystêpowanie w ró¿nych konfiguracjach i wzajemne krzy¿owanie
siê [£obos, 2008, s. 196]. I. Lipowicz zauwa¿a, ¿e „sta³e komunikowanie
siê ró¿nych organów administracji wed³ug przynale¿noœci bran¿owej, kooperacja, wymiana doœwiadczeñ, opracowanie listy dobrych praktyk,
wreszcie wymiana doœwiadczeñ w ramach kontroli i audytu przynosi
now¹ jakoœæ strukturaln¹. Struktury »wype³niaj¹ siê« niejako same normami soft law, wyjaœnieniami, pomoc¹ techniczn¹, instrukcjami” [Lipowicz, 2008, s. 6]. W³aœnie takiemu wype³nianiu luk s³u¿yæ mia³a realizacja
w latach 2011–2014 innowacyjnego pilota¿u wdra¿ania nowoczesnych
metod zarz¹dzania s¹dami powszechnymi1. W ramach pilota¿u w 60
1

Autor artyku³u uczestniczy³ w pilota¿u wdra¿ania nowoczesnych metod zarz¹dzania
s¹dami powszechnymi, reprezentuj¹c S¹d Okrêgowy w Gdañsku. Jest wspó³autorem
trzech „dobrych praktyk”, które wdra¿ane s¹ w pozosta³ych 59 s¹dach pilota¿owych:
1. Poprawa wizerunku s¹du, 2. S¹d w otoczeniu spo³ecznym, 3. S¹d jako organizacja samoucz¹ca siê.

284

Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik

wybranych s¹dach powszechnych (rejonowych, okrêgowych i apelacyjnych), przy wsparciu ekspertów zewnêtrznych, wdra¿ane by³y dobre
praktyki2 – usprawnienia zarz¹dcze w obszarach komunikacji, zarz¹dzania zasobami ludzkimi oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii
do monitoringu przep³ywu spraw przez s¹d i finansów. Eksperci zewnêtrzni, we wspó³pracy z prezesami i dyrektorami s¹dów pilota¿owych, identyfikowali innowacje procesowe, organizacyjne i spo³eczne,
opisywali je, a nastêpnie wdra¿ali we wszystkich s¹dach pilota¿owych.
W ramach pilota¿u powsta³y równie¿ wspólnoty praktyków [Szeœci³o
i inni, 2014; Jashapara, 2011, s. 311] – prezesów i dyrektorów s¹dów pilota¿owych. Spotykali siê oni regularnie i dobrowolnie w celu wypracowania
rozwi¹zañ zarz¹dczych optymalnych z punktu widzenia organizacji
wymiaru sprawiedliwoœci. Spotkania te stanowi³y swoist¹ platformê
wertykalnej i horyzontalnej wymiany myœli i doœwiadczeñ. Udzia³ we
wspólnotach praktyków osób decyzyjnych gwarantowa³ wprowadzenie
wypracowanych rozwi¹zañ w praktyce. W efekcie realizacji pilota¿u powsta³a dobrowolna sieæ ³¹cz¹ca s¹dy pilota¿owe. W ramach realizacji
pilota¿u utworzono tak¿e forum dyskusyjne dla uczestników projektu,
s³u¿¹ce wymianie pogl¹dów i doœwiadczeñ. Zapewnia³o ono ³atwy
i szybki dostêp do wiedzy [Banasik, 2014, s. 56–61].
Analiza relacji utworzonych w ramach projektu sk³ania do wniosku,
i¿ w trakcie realizacji pilota¿u zosta³a zainicjowana sieæ miêdzyorganizacyjna, która przecina formalne zale¿noœci s³u¿bowe miêdzy jednostkami
s¹dowymi. Do weryfikacji tej hipotezy zosta³y wykorzystane narzêdzia
SNA (social network analysis)3. Jest to zbiór metod i narzêdzi analizy sieci
spo³ecznych [Tomaszewski, Banasik, 2015, s. 227]. W ramach realizacji
2

W ramach pilota¿u wdro¿ono nastêpuj¹ce „dobre praktyki”: 1. Zarz¹dzanie zadaniami
referendarzy s¹dowych, 2. Zarz¹dzanie zmian¹ postaw pracowników, 3. Elektroniczny
nakaz doprowadzenia, 4. Informatyczne narzêdzia komunikacji wewnêtrznej, 5. Zarz¹dzanie aktami s¹dowymi w postaci cyfrowej, 6. Analiza czynnoœci w pionie orzeczniczym, 7. Zarz¹dzanie wiedz¹ i kompetencjami pracowników, 8. Pozafinansowe instrumenty motywowania, 9. Standaryzacja stanowisk pracy, 10. Badanie satysfakcji
pracowników s¹du, 11. Audyt personalny, 12. Partycypacyjny model zarz¹dzania s¹dem,
13. Zarz¹dzanie innowacyjnoœci¹ pracowników, 14. Doskonalenie systemu wsparcia
orzecznictwa, 15. Zarz¹dzanie pozyskiwaniem i adaptacja pracowników, 16. Organizacja
i funkcjonowanie Biura Obs³ugi Interesantów, 17. Informatyczny system rezerwacji zasobów, 18. Zarz¹dzanie systemem okresowej oceny pracowniczej, 19. Audyt bezpieczeñstwa stanowisk komputerowych, 20. Zarz¹dzanie zasobami i us³ugami informatycznymi,
21. Poprawa wizerunku s¹du, 22. S¹d w otoczeniu spo³ecznym, 23. Organizacja rachunkowoœci w otoczeniu nowych technologii, 24. S¹d jako organizacja samoucz¹ca siê.
3
Bazê danych wykorzystano do analiz metodami SNA za pomoc¹ oprogramowania Gephi.
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projektu powo³ywano grupy robocze i podgrupy robocze, które odpowiada³y za wypracowanie i upowszechnianie dobrych praktyk. W celu
realizacji swoich zadañ grupy spotyka³y siê – w sumie zorganizowanych
zosta³o 20 spotkañ roboczych. W prace grup byli zaanga¿owani przedstawiciele Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury, prezesi i dyrektorzy
s¹dów uczestnicz¹cych w projekcie oraz s¹dów zaanga¿owanych w projekt nieformalnie. W sumie w projekcie wziê³o udzia³: 5 s¹dów apelacyjnych, 21 s¹dów okrêgowych i 38 s¹dów rejonowych oraz KSSiP. Na potrzeby mapowania ka¿da z tych instytucji zosta³a zdefiniowana jako
osobny aktor. Przedmiotem wspó³pracy w powsta³ej sieci by³o dzielenie
siê i tworzenie dobrych praktyk zarz¹dczych. Analiza podstawowych
wymiarów sieci (tablica 1) dowodzi, ¿e zmapowana sieæ jest struktur¹
w bardzo wysokim stopniu zintegrowan¹. Wskazuje na to gêstoœæ na poziomie 0,773, która okreœla, ¿e œrednio prawie 80% aktorów mia³a okazjê
wspó³pracowaæ ze wszystkimi innymi przy okazji prac w projekcie. Do
podobnych wniosków prowadzi poziom œredniego stopnia aktora, który
informuje, ¿e w trakcie trwania projektu ka¿dy z s¹dów mia³ okazjê
wspó³pracowaæ z przedstawicielami œrednio 50 innych placówek. Tak¿e
wysoki œredni wspó³czynnik sklastrowania (miara, jak du¿a czêœæ s¹siadów danego aktora s¹siaduje równie¿ miêdzy sob¹) wskazuje na siln¹
integracjê podmiotów bior¹cych udzia³ w projekcie.
Tablica 1. Podstawowe parametry mapowanej sieci
Parametr
Gêstoœæ
Œredni stopieñ aktora
Œredni wspó³czynnik sklastrowania

Wartoœæ
0,773
50,723
0,902

ród³o: [Tomaszewski, Banasik, 2015].

Mimo specyfiki wymiaru sprawiedliwoœci, przejawiaj¹cej siê w wysokim sformalizowaniu stosunków z otoczeniem oraz wysokim stopniu
sformalizowania struktur organizacyjnych, istnieje du¿y potencja³ do wykorzystania mechanizmów sieciowej wspó³pracy. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest
tworzenie dobrowolnych sieci miêdzyorganizacyjnych miêdzy s¹dami
z ró¿nych szczebli hierarchii nastawionych na dzielenie siê wiedz¹ i doœwiadczeniami oraz na wypracowywanie wzorcowych rozwi¹zañ.
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Szczególn¹ rolê w budowie autentycznego – prawdziwego wymiaru
sprawiedliwoœci, ale tak¿e i w transferze wiedzy mog¹ odegraæ publiczne
s¹dowe dobrowolne sieci kooperacyjne. Wpisuj¹ siê one w now¹ rolê wymiaru sprawiedliwoœci i to nie tylko organizacji opartej na wiedzy, ale
tak¿e organizacji spo³ecznie odpowiedzialnej, a poza tym zmierzaj¹ do
uwspólnotowienia idei przyœwiecaj¹cych ró¿nym korporacjom prawniczym. W ramach dzia³añ rozwojowych wymiar sprawiedliwoœci jest
w gruncie rzeczy skazany na wspó³dzia³anie. Wspó³dzia³anie to dotyczy
ró¿nych grup zawodowych, w tym korporacji prawniczych. Korporacje te
realizuj¹ jednak ró¿ne zadania i przyœwiecaj¹ im ró¿ne, czêsto opozycyjne
cele. Sieæ miêdzykorporacyjna jest przestrzeni¹ usprawniaj¹c¹ proces
uczenia siê. Wspólny cel sieci – wzajemne uczenie siê, a tak¿e budowa
wizerunku s¹du oraz poprawa reputacji przestrzeni sprawiedliwoœci –
sprzyja wspó³pracy i dzieleniu siê zasobami. Nadrzêdny powinien byæ cel
ca³ej sieci i zwi¹zany z nim efekt synergii. Powi¹zania kooperacyjne s¹
tak¹ form¹ wspó³dzia³ania, w której integracji podlegaj¹ tylko okreœlone
fragmenty ca³oœciowego przedmiotu dzia³alnoœci uczestnicz¹cych w niej
podmiotów lub te¿ tylko jednorazowe zadania, przekraczaj¹ce mo¿liwoœci samodzielnego ich realizowania przez jeden podmiot [Kortan,
1986, s. 45]. Jak wskazuje Bartosz Jasiñski za Ber Hausem i Henrykiem
Jagod¹, do charakterystycznych cech tej wspó³pracy nale¿¹: utrzymanie
odrêbnoœci prawnej wspó³dzia³aj¹cych podmiotów, utrzymanie autonomii decyzyjnej podmiotów, dobrowolnoœæ i odwracalnoœæ wspó³dzia³ania
[Jasiñski, Niemczyk, Stañczyk-Hugiet, 2012, s. 110]. Chodzi przy tym
o kooperacjê pozytywn¹, w której uczestnicy takiego uk³adu, d¹¿¹c do
osi¹gniêcia wzajemnie niesprzecznych celów, mog¹ pomagaæ sobie w ich
realizacji [Lichtarski, 2007, s. 420–421]. Jakie s¹ zatem cele, które wspólnie
mog¹ osi¹gn¹æ korporacje prawnicze (sêdziowie, œrodowisko akademickie, prokuratorzy, radcy prawni, adwokaci, notariusze, komornicy, syndycy masy upad³oœci). Wydaje siê, ¿e wstêpnie chodziæ bêdzie o:
– wspólne szkolenia, seminaria, grupy dyskusyjne – zw³aszcza tam,
gdzie w zmiany legislacji zaanga¿owane s¹ ró¿ne podmioty,
– opiniowanie projektów aktów prawnych istotnych dla korporacji
b¹dŸ ¿ycia spo³ecznego,
– zajmowanie wspólnego stanowiska w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania korporacji,
– budowanie wspólnego zintegrowanego wizerunku,
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–

budowanie wspólnego oœrodka mened¿eryzmu kszta³tuj¹cego postawy prorynkowe i prospo³eczne,
– podejmowanie dzia³añ na rzecz interesariuszy zewnêtrznych, np.
w zakresie prawnej edukacji szkolnej czy upowszechnianie prawid³owych wzorców i postaw wœród m³odzie¿y akademickiej.
W ramach dobrowolnych sieci publicznych niezbêdne wydaje siê
tak¿e pog³êbienie wspó³pracy pomiêdzy oœrodkami naukowymi (akademickimi) a s¹dami w celu wypracowania konsensusu pomiêdzy teori¹
i praktyk¹ lub te¿ p³ynne implementowanie rozwi¹zañ teoretycznych do
praktyki.

Zakoñczenie
Wymiar sprawiedliwoœci poszukuje dzisiaj swojej to¿samoœci. Kluczowe miejsce w tym d¹¿eniu powinien zajmowaæ cel. Jest on punktem
wyjœcia dla zaprojektowania struktury i sekwencji kroków. Na ogó³ przyjmuje siê, ¿e celem jest to, co ma charakter ogólny i kierunkowy, jest azymutem dzia³ania. Cele g³ówne nie powinny byæ rozproszone, powinna je
charakteryzowaæ jednolita zwarta wizja. Tym g³ównym celem wymiaru
sprawiedliwoœci powinno byæ wymierzanie sprawiedliwoœci przez silny,
niezale¿ny, nowoczesny, sprawiedliwy i o wysokim autorytecie wymiar
sprawiedliwoœci. Jak siê wydaje, od wielu lat nikt w Polsce nie wie, jak to
uczyniæ lub te¿ uczyniæ tego nie chce. Podejmuje siê szereg jednostkowych, czêsto pochopnych, destrukcyjnych reform, na które sam wymiar
sprawiedliwoœci nie ma ¿adnego wp³ywu lub te¿ wp³yw ten ma, ale niewielki. A przecie¿ zgodziæ siê wypada z Owidiuszem, ¿e „cokolwiek czynisz, czyñ roztropnie i myœl o wyniku”. Takiego dzia³ania w reformowaniu
i redefiniowaniu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci w dzisiejszym jego postrzeganiu najczêœciej brakuje. Nie mo¿na jednak pozwoliæ,
aby poszukuj¹c swojej to¿samoœci i pod¹¿aj¹c œcie¿k¹ zmian, wymiar
sprawiedliwoœci zatraci³ to, co w nim cenne. A cenne s¹ w nim wartoœci,
które œwiadcz¹ o jego autentycznoœci, odró¿niaj¹ go od innych w³adz,
œwiadcz¹ o jego niezale¿noœci i niezawis³oœci. Wymierzanie sprawiedliwoœci musi byæ osadzone na sta³ych wartoœciach, to jest niezale¿nych od
zmieniaj¹cego siê otoczenia.
Szczególn¹ rolê w ekspansji zarówno wartoœci sta³ych, jak i redefiniowalnych mog¹ odegraæ sieci miêdzyorganizacyjne. Mimo specyfiki wymiaru sprawiedliwoœci, przejawiaj¹cej siê w wysokim sformalizowaniu
stosunków z otoczeniem oraz wysokim stopniu sformalizowania struktur
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organizacyjnych, istnieje du¿y potencja³ do wykorzystania mechanizmów sieciowej wspó³pracy. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest tworzenie publicznych s¹dowych dobrowolnych sieci kooperacyjnych miêdzy s¹dami z ró¿nych szczebli hierarchii. Niebagateln¹ rolê w budowie autentycznego –
prawdziwego wymiaru sprawiedliwoœci, ale tak¿e i w transferze wiedzy,
mog¹ odegraæ publiczne s¹dowe dobrowolne sieci miêdzykorporacyjne.
S¹dowe dobrowolne sieci kooperacyjne bêd¹ sprzyja³y w transferze wartoœci sta³ych i ich ujednolicaniu, zaœ sieci miêdzykorporacyjne w redefiniowaniu wartoœci zmiennych zale¿nych od zmieniaj¹cego siê otoczenia.
Organizacja wymiaru sprawiedliwoœci ewoluuje w kierunku organizacji
otwartej, czego wyrazem s¹ opisane powy¿ej sieci kooperacyjne i miêdzykorporacyjne.
Wartoœci sta³e i redefiniowalne wymagaj¹ dalszej i pog³êbionej analizy, szczególnie pod k¹tem korzyœci i zagro¿eñ w ich transferze za poœrednictwem sieci. Szczególnie ciekawym polem badawczym jest kultura
organizacyjna s¹dów i jej potencja³ do dzielenia siê wiedz¹. Kluczow¹ rolê
w wymiarze sprawiedliwoœci odgrywaj¹ sêdziowie i ich wiedza ukryta.
W eksternalizacji wiedzy ukrytej sieci miêdzyorganizacyjne mog¹ odegraæ wa¿n¹ rolê.
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Streszczenie
W artykule podjêto próbê identyfikacji podstawowych wartoœci wymiaru
sprawiedliwoœci. Przy czym nale¿y odró¿niæ wartoœci niezmienne, wynikaj¹ce
z istoty jego funkcjonowania, oraz redefiniowalne – uzale¿nione od wymagañ
zmieniaj¹cego siê otoczenia. Szczególnie w przypadku wartoœci redefiniowalnych niebagateln¹ rolê mog¹ odegraæ sieci miêdzyorganizacyjne – publiczne
s¹dowe sieci regulacyjne i dobrowolne. Podejœcie miêdzyorganizacyjne mo¿e
odegraæ równie¿ wa¿n¹ rolê w tworzeniu przez s¹dy i transferze wiedzy jawnej
i ukrytej. S¹dy, organizacje oparte na wiedzy, uczestnicz¹ równie¿ w tworzeniu
wartoœci – wiedzy. Artyku³ odpowiada na nastêpuj¹ce pytania: 1) jakie wartoœci
stanowi¹ fundament funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci, 2) czy mo¿na
podzieliæ te wartoœci na sta³e i redefiniowalne, 3) czy organizacja wymiaru sprawiedliwoœci gotowa jest do transformacji w kierunku systemu otwartego pozwalaj¹cego na tworzenie wartoœci istotnych dla wszystkich interesariuszy, 4) jaki typ
sieci miêdzyorganizacyjnych jest mo¿liwy do adaptowania w warunkach wymiaru sprawiedliwoœci. I tak do niezmiennych wartoœci wymiaru sprawiedliwoœci nale¿¹: dobro, godnoœæ, sprawiedliwoœæ, równoœæ, solidaryzm, uczciwoœæ,
odpowiedzialnoœæ, bezstronnoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ, zdrowy rozs¹dek, który
ustrze¿e ich przed naruszeniem godnoœci sprawowanego urzêdu, rzetelnoœæ,
szacunek, umiejêtnoœæ s³uchania, równe traktowanie stron, przejrzystoœæ
w dzia³aniu. Z kolei do wartoœci redefiniowalnych, czyli zale¿nych od wyzwañ
otoczenia, mo¿na zaliczyæ: autentycznoœæ oraz kompetencje sêdziów, czyli ich
wiedzê, umiejêtnoœci oraz odpowiedzialnoœæ. Niebagateln¹ rolê w kszta³towaniu
wartoœci sta³ych i redefiniowalnych mog¹ odegraæ publiczne sieci s¹dowe. Rozwój s¹dowych sieci miêdzykorporacyjnych œwiadczy o transformacji wymiaru
sprawiedliwoœci w kierunku organizacji otwartej.
Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ wykorzystan¹ w opracowaniu s¹ studia literaturowe, analiza empiryczna z wykorzystaniem dostêpnych badañ wtórnych
oraz w³asnych badañ empirycznych przeprowadzonych na potrzeby artyku³u.

S³owa kluczowe
wartoœci sta³e, redefiniowalne, s¹dowe dobrowolne sieci kooperacyjne, s¹dowe
dobrowolne sieci miêdzykorporacyjne

The expansion of the values of the judicature through its networking
(Summary)
The article attempts to define fundamental values of the judicature. It is necessary to distinguish between permanent values stemming from its functions and
redefinable dependent on the changing environment. Particularly in the case
of redefinable values an important role belongs to the inter-corporate networks –
voluntary public judiciary regulatory networks. The inter-organizational
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approach may play an important role in the creation of knowledge by courts and
the transfer of overt and covert knowledge. The courts, organizations based on
knowledge, participate in the creation of values of knowledge. The article answers the following questions: 1. What values constitute the fundament of the
functioning of the judicature, 2. Is it possible to divide the values into permanent
and redefinable, 3. Is the organization of the judicature ready for transformation
towards the overt system allowing to create values important for all stakeholders,
4. Which type of inter-organizational network is possible to be adopted in the judicature. Thus the permanent values are: right, dignity, justice, equity, solidarity,
honesty, responsibility, impartiality, continence, common sense which avoids violation of the post held, being upright, respect, the ability to listen, fair treatment
of parties, transparency in action. The redefinable values, these dependent on the
challenges of the environment, consist of: authenticity and the competence of
judges i.e. their knowledge, skills and responsibility. The important role to create
permanent and redefinable values here belongs to the public judiciary networks.
The development of the judiciary inter-corporate networks denotes the transformation of the judicature towards an overt organization.
The basic research method used in the study are literature, empirical analysis complemented with available secondary studies and own empirical studies
conducted for the purpose of the article.
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