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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Niezależna i niezawisła władza sądownicza to niezbędny element każdej demokracji. Oczywiste jest, 

że wymiar sprawiedliwości w Polsce wymagał i nadal wymaga reform, które uczynią go sprawniejszym 

i bliższym obywatelom. Trzeba jednak podkreślić, że wszelkie zmiany powinny być przeprowadzane z roz-

wagą, po uprzednich szerokich konsultacjach społecznych, a przede wszystkim z udziałem samych sędziów. 

Niestety, w ostatnich latach pod pretekstem reformy sądownictwa w Polsce wymiar sprawiedliwości 

został wprowadzony w stan stagnacji i znacznego upolitycznienia. Stanowiska w sądach obsadzane są przez 

osoby z otoczenia Ministra Sprawiedliwości, a państwowe środki przeznacza się na kampanie medialne 

oczerniające sędziów. Warto też przypomnieć o grupie hejterskiej, która była aktywna w internecie, pod egi-

dą pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Nietransparentny wybór 15 sędziów członków Krajowej 

Rady Sądownictwa, opiniowanie kandydata na wyższe stanowisko sędziowskie przez samego zainteresowa-

nego czy ostatnie postulaty Ministra Sprawiedliwości, by karać sędziów za rozwieszenie plakatów w jednym 

z sądów, to kolejne przykłady na upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości… 

Efektem „reform” jest pogorszenie kondycji całego wymiaru sprawiedliwości. Czas trwania postę-

powań sądowych uległ wydłużeniu, zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości zostało nad wyraz nad-

szarpnięte. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje znacznie mniej spraw, a pozycja i postrzeganie Polski na 

arenie międzynarodowej poniosły niepowetowane straty. 

Bardzo niepokoi także ciągła próba podporządkowania i stosowanie swoistych represji wobec sę-

dziów, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków rozpatrują sprawy związane z politykami lub kwe-

stiami dotyczącymi polityki obozu władzy. Często postępowania dyscyplinarne wobec nich wszczynane są 

tuż po wyroku niepomyślnym dla władzy lub nawet po zastosowaniu określonej instytucji prawnej, jak np. 

pytanie prejudycjalne w sprawie politycznie niewygodnej dla rządu. Sędzia Waldemar Żurek, sędzia Krystian 

Markiewicz, sędzia Igor Tuleya, sędzia Paweł Juszczyszyn, sędzia Bartłomiej Przymusiński, sędzia Piotr 

Gąciarek, sędzia Anna Bator-Ciesielska, sędzia Ewa Maciejewska i wiele ich kolegów i koleżanek zapisze się 

w podręcznikach historii jako osoby walczące o praworządność i dobro wymiaru sprawiedliwości. Postępo-

wanie dyscyplinarne, nagonka w mediach rządowych czy wreszcie hejt w internecie inspirowany przez osoby 

związane z Ministerstwem Sprawiedliwości to cena, jaką sędziowie płacą za niezależność i niezawisłość. 

Skoro sami sędziowie w spotkaniu z władzą poddawani są szykanom i represjom, to w jakim położeniu bę-

dzie obywatel, często nieznający prawa, gdy na swojej drodze spotka polityka partii rządzącej? 

Inny problem wynikający bezpośrednio ze wspomnianego działania, którego obóz rządzący zdaje się 

nie dostrzegać, to znaczące osłabienie kadr wymiaru sprawiedliwości. Po pierwsze, sędziowie z politycznego 

nadania często nie posiadają niezbędnych kompetencji, a zwłaszcza doświadczenia. Po drugie, sędziowie, 



którzy nawet nie są obiektem represji, sami odchodzą z zawodu, nie chcąc uczestniczyć w poczynaniach rzą-

du i ich legitymizować. Wreszcie, po trzecie, osoby, które chciałyby wykonywać zawód sędziego i mają ku 

temu duże predyspozycje, widząc obecną sytuację, wybierają inne zawody prawnicze. 

Panie Premierze, panująca od 3 miesięcy epidemia pokazuje, jak nietrwałe potrafią być stosunki go-

spodarcze, jak niepewne mogą być umowy czy inne relacje w sytuacjach kryzysowych. W tych szczególnych 

tygodniach i miesiącach po samej pandemii kluczowe będzie właściwe, sprawne i SPRAWIEDLIWE działa-

nie wymiaru sprawiedliwości. Obywatele muszą wiedzieć, że sąd rozpatrzy ich sprawę uczciwie, sprawnie, 

szybko i zgodnie z prawem. 

Dlatego apeluję do Pana, by rząd Prawa i Sprawiedliwości zaniechał wszelkich tych aktywności, któ-

re wymiar sprawiedliwości dewastują i upolityczniają. Bez dobrze funkcjonującego i niezależnego od rządu 

wymiaru sprawiedliwości nie ma silnego, sprawnego i demokratycznego państwa prawa, którego w obecnym 

czasie potrzebują Polacy. 
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