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Wprowadzenie

Instytucja referendarza sądowego, w obecnym kształcie, została 
wprowadzona do polskich sądów powszechnych ustawą z 21.8.1997 r. 
o zmianie ustaw: – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postę-
powania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy 
o prokuraturze (Dz.U. Nr 117, poz. 752). Referendarze sądowi stanowią 
grupę zawodową, której głównym zadaniem jest odciążenie sędziów 
od nadmiaru powierzonych im obowiązków, a tym samym poprawienie 
sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Kilkanaście lat ist-
nienia tej instytucji w praktyce pokazało, iż jest ona niezwykle potrzebna 
i obecnie trudno wyobrazić sobie sprawne działanie sądów powszechnych 
bez referendarzy sądowych. Pokazuje to przede wszystkim fakt, że tej 
grupie zawodowej powierza się coraz więcej kompetencji orzeczniczych, 
a planowane są kolejne zmiany, które te kompetencje mają rozszerzyć, co 
po stwierdzeniu konstytucyjności tej instytucji przez Trybunał Konstytu-
cyjny zapewne jest jedynie kwestią czasu. 

Dotychczas na rynku prawniczym nie ukazało się zbyt wiele pub-
likacji odnoszących się do instytucji referendarza sądowego ani też me-
todyki jego pracy. Publikacje, które ukazały się do tej pory, zazwyczaj 
przedstawiały szczątkową część problematyki związanej bądź to z samym 
zawodem referendarza sądowego, bądź z niektórymi powierzonymi mu 
kompetencjami orzeczniczymi. W odniesieniu do problematyki związanej 
z metodyką pracy referendarza sądowego wymienić można jedną publika-
cję, a mianowicie Zarys metodyki pracy referendarza sądowego autorstwa 
W. Maciejko, M. Rojewskiego i P. Zaborniaka, która odnosi się zarówno do 
referendarzy zatrudnionych w sądach powszechnych, jak i administra-
cyjnych, a także dotyczy nieaktualnego obecnie stanu prawnego. Z tego 
też względu śmiało można powiedzieć, że niniejsza publikacja stanowi 
pierwszą monografię w pełni poświęconą metodyce pracy referendarza 
sądowego w sądzie powszechnym. Największym atutem publikacji jest 
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bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz liczne wzory orzeczeń i za-
rządzeń, które mogą stać się nieocenioną pomocą w codziennej pracy 
referendarzy sądowych. Oddając niniejszą monografię w ręce Czytelni-
ków, mamy nadzieję, że stanie się ona cennym narzędziem pracy nie tylko 
referendarzy sądowych, lecz także pozostałych grup zawodowych na co 
dzień współuczestniczących w wymiarze sprawiedliwości.

Warszawa, marzec 2012 r.  Autorzy


