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Toruń, 17 VII 2017 

Szanowne Panie i Panowie 

Posłowie na Sejm RP 

Szanowni Panie i Panowie Posłowie! 

Jesteśmy przekonani, że polskie sądy potrzebują zmian. Jako Fundacja zabiegamy o to, aby sądy              

służyły jak najlepiej Polakom i zasługiwały na ich szacunek. Wysiłek nasz i tysięcy naszych              

wolontariuszy został doceniony przez Prezydenta Andrzeja Dudę, który uhonorował Fundację nagrodą           

“Dla Dobra Wspólnego” za wieloletni program Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Zmiany, których           

potrzebują polskie sądy powinny budować zaufanie Polaków do niezależności i bezstronności           

sądownictwa. Budować to zaufanie na lata. 

Zwracamy się do Państwa, ponieważ będą Państwo wkrótce obradować i głosować nad poselskim             

projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727). Ten projekt zawiera rozwiązania oddające w              

ręce jednego urzędnika władzę o niespotykanej wcześniej skali. Minister Sprawiedliwości będzie mógł            

dowolnie i bez konsultowania się z nikim, ustalić w praktyce cały skład Sądu Najwyższego.  

Wbrew temu co się mówi, taka władza nie spoczywa w rękach żadnego urzędnika w innych               

krajach europejskich. Nawet jeśli sędziów powołuje Minister Sprawiedliwości to spośród kandydatów           

wyselekcjonowanych wcześniej przez inny organ. Podobnie w Polsce sędziów powołuje - posiadający            

silny mandat demokratyczny - Prezydent, spośród kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę           

Sądownictwa. Co najważniejsze, ponieważ powołania następują stopniowo, a kadencje Prezydenta mają           

swoje granice, żaden polityk nie uzyskuje wpływu na cały skład sądu. Jest to rozwiązanie zapewniające               

wszystkim obywatelom, niezależnie od sympatii politycznych, poczucie bezpieczeństwa, że wyrok w ich            

sprawie lub zatwierdzenie wyniku kolejnych wyborów nie będzie zależne od sądu wybranego wyłącznie             

przez jednego polityka. 

Dlatego apelujemy do Państwa o odrzucenie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym w obecnym             

kształcie, tj. zawierającego rozwiązania, które oddają zbyt duży wpływ na obsadę Sądu Najwyższego             

Ministrowi Sprawiedliwości. Proponujemy w zamian zwiększenie udziału obywateli w procedurze          

wyboru sędziów oraz uczynienie jej bardziej transparentną dzięki wysłuchaniom publicznym kandydatów           

na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów Sądu Najwyższego. 

Z wyrazami szacunku 

Bartosz Pilitowski 
prezes Fundacji Court Watch Polska 

Fundacja Court Watch Polska jest polską Organizacją Pożytku Publicznego  
z siedzibą w Toruniu, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000353330 


