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Szanowny Panie, 

 Pragnę uprzejmie poinformować Pana po raz kolejny o moim głębokim zaniepokojeniu 

spowodowanym rządową kontrolą nad sądownictwem. Dnia 22 listopada do polskiego parlamentu 

wpłynęły propozycje poprawek zwiększające kontrolę rządu nad wymiarem sprawiedliwości. Jeśli 

poprawki te zostaną przyjęte, to prawo do skutecznego środka odwoławczego oraz prawo do rzetelnego 

procesu sądowego będzie poważnie ograniczone. Parlament rozpatruje teraz poprawki do Ustawy o 

Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Proponowane zmiany 

pozwoliłyby parlamentowi wybierać sędziów do KRS, dotychczas samorządnego ciała złożonego z 

sędziów. Dodatkowo, zmiany dotyczące Sądu Najwyższego obniżają wiek przejścia sędziów na emeryturę 

z 70 na 65 lat, tym samym powodując, że 40% obecnego składu Sądu będzie musiało odejść na 

emeryturę. Sędziowie, którzy chcieliby kontynuować pracę, musieliby zostać wcześniej zatwierdzeni. 

 Obydwie poprawki są w tym momencie w parlamencie. Jeśli zostaną przyjęte przez Sejm, 

zostaną przekazane dalej, do Senatu, gdzie odbędzie się kolejne głosowanie nad nimi. Prezydent posiada 

prawo zawetowania wszelkich ustaw przyjętych przez parlament. W dniu 24 lipca Prezydent zawetował 

dwie z trzech nowych ustaw, które zagrażały niezależności sądownictwa. Miało to miejsce po 

ogólnonarodowych protestach przeciwko tymże zmianom. Dwie zawetowane ustawy zostały zmienione 

przez Prezydenta i przekazane do parlamentu w dniu 26 września. Prezydenckie poprawki naruszają 

prawo do skutecznego środka odwoławczego oraz do rzetelnego procesu sądowego, zapisane w art. 45 

polskiej Konstytucji, w art. 6 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 2 ust. 3 wraz z art. 

14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Polska jest stroną. Poprawki te 

są także niezgodne z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.  

Poprawki do Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) przedłożone przez Prezydenta nadają 

parlamentowi uprawnienia wyboru większości z sędziów zasiadających w KRS, czyli organie 

konstytucyjnym stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Poprawki łamią 

Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, w której zapisany jest podział władz odpowiedzialnych za wybór 

członków KRS. Członkowie powinni być wybierani przez reprezentantów środowiska sędziowskiego, a nie 

przez władzę ustawodawczą. Zgodnie z obowiązującym prawem 15 sędziów wybieranych jest przez 

samorządne organy sędziowskie, 4 jest członkami izby niższej parlamentu (Sejmu), a 2 – Senatorami 

Rzeczypospolitej Polskiej.  



Wzywam Pana do zagłosowania przeciwko proponowanym zmianom w Ustawie o Krajowej 

Radzie Sądownictwa oraz Ustawie o Sądzie Najwyższym. Proszę Pana o odmowę złożenia podpisu pod 

jakimikolwiek poprawkami do Ustaw o KRS oraz o Sądzie Najwyższym, które zagrażają niezależności 

sądów, oraz które podważyłyby prawo do skutecznego środka odwoławczego i rzetelnego procesu 

sądowego. 

 

 Będę wdzięczny za odpowiedź z Pana strony. 

 Z wyrazami szacunku 

Dr Wolfgang Rechtien   28.11.2017 
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