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Toruń, 4 VIII 2017 

Szanowny Pan 

dr Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Jesteśmy przekonani, że polskie sądy potrzebują zmian. Wierzymy, że zmiany powinny budować            

zaufanie do niezależności i bezstronności sądownictwa oraz być trwałe. Budować zaufanie u wszystkich             

Polaków i budować je na lata. 

Dlatego doceniamy decyzję Pana Prezydenta o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia             

20 lipca 2017 r. Ustawa ta zawierała rozwiązania oddające w ręce jednego urzędnika władzę o               

niespotykanej wcześniej skali - wpływ na obsadę całego - ukształtowanego na nowo - składu Sądu               

Najwyższego. Pod naszym apelem o odrzucenie tych rozwiązań podpisało się w ciągu zaledwie tygodnia              

prawie 4,5 tysiąca osób z całej Polski. Poparli oni także szereg pozytywnych propozycji, zwiększających              

zależność procesu wyboru sędziów od obywateli, zamiast zwiększenia roli Ministra Sprawiedliwości -            

Prokuratora Generalnego. 

Prowadząc od 2010 roku program Obywatelskiego Monitoringu Sądów, kierowaliśmy się          

przeświadczeniem, że sposobem na budowanie trwałego zaufania obywateli do państwa jest ich udział w              

zmienianiu go na lepsze. Stąd zaangażowanie tysięcy wolontariuszy w wysiłek obywatelskiej kontroli i             

oddolnej zmiany polskich sądów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi o tym, że Naród sprawuje             

swoją władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Uważamy, że sędziowie, jako nasi            

przedstawiciele, powinni być wybierani w sposób przejrzysty i przy jak największym udziale            

społeczeństwa.  

Dlatego odwołując się do zapowiedzi Pana Prezydenta o rozpoczęciu prac nad nowymi ustawami             

o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym przedstawiamy Pakiet Obywatelski - zbiór            

propozycji zwiększających obywatelską kontrolę nad władzą sądowniczą w Polsce. Jesteśmy przekonani,           

że zaproponowane rozwiązania mogą przyczynić się do budowania powszechnego i trwałego zaufania do             

trzeciej władzy, a co za tym idzie i Państwa Polskiego, którego jest ona emanacją. 

Z wyrazami szacunku, 
 
Bartosz Pilitowski 
prezes Fundacji Court Watch Polska 
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z siedzibą w Toruniu, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000353330 


