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dnia, 2 grudnia 2019r.
Kancelaria Senatu

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa

PETYCJA

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa tj. o zmiany Ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 84)

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o 
petycjach, składam niniejsza petycję w interesie publicznym i postuluje o:

Zmianę art. 11a ust. 2 w następujący sposób:
„2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady są:

1) Zgromadzenia Ogólne wszystkich sądów
2) sto tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 
osiemnascie lat, maja pełna zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni 
praw publicznych;
3) trzystu sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów czynnych 
zawodowo, z wyłączeniem sędziów, radców prawnych, prokuratorów w stanie 
spoczynku. 

3. Jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata na członka Rady. Podmioty, o 
których mowa w ust. 2, mogą złożyć więcej niż jedno zgłoszenie. Liczba

 członków powolanych na członka Rady przez jeden podmiot, o których mowa w ust. 
2, nie może być większa niż 5.”

Uzasadnienie:

Obecny zapis ustawy nie daje gwarancji bezstronności i uczciwości osób, które są zgłaszane do 
Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaje sobie sprawę, że każda z ww. form zgłaszania kandydatów 
jest długotrwała i skomplikowana ale jednocześnie daje gwarancję, ze kandydatem do KRS 
będzie osoba, która ma autorytet, doświadczenie i poparcie w zgłaszanym środowisku. Pozwoli to 
na obsadzenie KRS odpowiedzialnymi osobami i doprowadzi do wygaszenia konfliktu w 
społeczeństwie. Jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że nasze społeczeństwo ciągle się 
zmienia i ewoluuje przez co akceptuje wybór członków do KRS przez polityków. Wysokie 
kryteria merytoryczne oraz trud zebrania odpowiedniego poparcia przez kandydatów daje 
gwarancje apolityczności oraz wiedzy merytorycznej. Oczywiście dane osobowe (tj. imię i 
nazwisko) osób popierających kandydatów muszą być opublikowane. jeśli wszyscy tak robimy to 
dlaczego nie może być i podczas wyborów do KRS (np. podawane są dane osobowe członków, 
którzy zasiadają w obwodowych komisjach wyborczych podczas wyborów. Dla mnie
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nie ma żadnej różnicy dana osobowa tego czy innego obywatela).

Bardzo proszę moich Senatorów o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby: 

Z wyrazami szacunku 

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych.




