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Warszawa, 9 sierpnia 2010 r.

OD 1989 ROKU POLSKA MIAŁA Aś OSIEMNASTU MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI.
KTÓRZY Z NICH BYLI REFORMATORAMI, A KTÓRZY HAMULCOWYMI?
W ciągu ostatnich dwudziestu lat stanowisko Ministra
Sprawiedliwości w Polsce sprawowało osiemnaście osób. KaŜdy
z ministrów przychodził do resortu, obiecując reformy. Na ich
realizację miał średnio rok i dwa miesiące - tyle bowiem trwała
przeciętna długość jego misji. W raporcie Fundacji FOR
pt. ,,Reformatorzy i hamulcowi. Przegląd działań Ministrów
Sprawiedliwości po 1989 roku” autorzy dokonali szczegółowej
analizy dokonań kaŜdego z ministrów.

Funkcja Ministra Sprawiedliwości to po 1989 roku najbardziej ,,gorący” fotel w kolejnych
rządach. Nawet Hannie Suchockiej, najdłuŜej urzędującej minister, nie udało się dotrwać do
końca kadencji.
Jak załoŜyli autorzy raportu, miarą reformatorskich osiągnięć poszczególnych ministrów
jest zakres zainicjowanych i doprowadzonych do końca zmian legislacyjnych
i organizacyjnych, które wpłynęły na przyspieszenie postępowań, zmniejszenie kosztów
oraz podniesienie ich jakości. Nie zawsze poraŜkę danej reformy lub jej brak ponosi
odpowiedzialność urzędujący wówczas minister. Wiele projektów upadło wraz z ministrami
i rządami, którzy je zgłaszali.
Prezentowana publikacja wskazuje, iŜ brak determinacji we wprowadzaniu zmian
całościowych w polskich sądach to wspólna cecha wszystkich ekip rządzących. To
przyczynia się do tego, Ŝe lista problemów do rozwiązania wciąŜ się wydłuŜa. W
szczególności realizacji wymagają od dawna zgłaszane postulaty, takie jak: uwolnienie
prezesów sądów od zarządzania administracyjnego ich jednostkami, dzięki lepszemu
umocowaniu do wykonywania tych czynności przez dyrektora sądu, zmiana modelu kariery
sędziowskiej, a takŜe dalsze prace nad siecią sądów w Polsce.
Raport „Reformatorzy i hamulcowi. Przegląd Ministrów Sprawiedliwości po 1989 roku”
został przygotowany przez Fundację FOR w ramach projektu „Lepszy Wymiar
Sprawiedliwości”, finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. Raport
dostępny jest na stronie www.for.org.pl.
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***
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) rozpoczęła swoją działalność w 2007 r.
Jej wyłącznym fundatorem jest prof. Leszek Balcerowicz. Celem FOR jest zwiększenie
obywatelskiego zaangaŜowania Polaków na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i
stabilnemu rozwojowi. Stałym punktem odniesienia dla FOR jest wizja państwa prawa, które
tworzy warunki sprzyjające prorozwojowym, produktywnym działaniom ludzi: pracy,
przedsiębiorczości i innowacyjności, oszczędzaniu i inwestowaniu oraz zdobywaniu wiedzy.
Więcej o fundacji FOR na stronie www.for.org.pl
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