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 Dnia 14 stycznia 2020 r. w Senacie odbyła się zorganizowana Przez Parlamentarny 

Zespół Obrony Praworządności debata  na temat Ustawy o zmianie ustawy – Prawo  o ustroju 

sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, z 

udziałem Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, wicemarszałek Senatu Gabrieli 

Morawskiej-Staneckiej, Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, parlamentarzystów, 

zagranicznych ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń prawniczych oraz organizacji 

społecznych.  

 Z wypowiedzi członków Prezydium Senatu i Prezydium Sejmu wynikało jasno, że 

nowelizacja ustaw sądowych, nad którą pracuje Senat, wydaje się być niebezpieczna pod 

wieloma względami. Celem prowadzonej debaty, będącej swoistym wysłuchaniem 

publicznym, jest zapoznanie się z opiniami zaproszonych ekspertów z Belgii, Niderlandów, 

Niemiec, Hiszpanii i Francji oraz dobre przygotowanie się do posiedzenia plenarnego Senatu. 

Polska, jako członek społeczności międzynarodowej i Unii Europejskiej, jest zobowiązana do 

respektowania zasad i wartości, na których oparta jest wspólnota, szczególnie zasady lojalnej 

współpracy. Dlatego tak ważne jest, by bronić praworządności i silnej i stabilnej pozycji 

Polski w Unii Europejskiej. 

 W opinii członków Zespołu, przygotowana nowelizacja ustaw sądowych jest rażąco 

sprzeczna zarówno z konstytucją RP, jak i wartościami zawartymi w traktatach o Unii 

Europejskiej, takimi jak praworządność, podział władz, sprawiedliwość sądów i niezawisłość 

sędziów.  

 Przedstawiciele instytucji i organizacji prawniczych obecny tryb uchwalania ustaw w 

Sejmie jednoznacznie ocenili negatywnie, zwracając uwagę na anormalny, ekspresowy 

sposób procedowania ustaw w Sejmie jako projektów poselskich, skracający ścieżkę 

legislacyjną do minimum.  Podkreślili, że nowelizacja ustaw sądowych jest groźna dla 

wszystkich obywateli bez względu na światopogląd i przekonania, gdyż nie ma wolnych 

obywateli bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów. Wskazali też kolejne etapy 

niszczenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce – począwszy od Trybunału Kosnstytucyjnego, 



poprzez Trybunał Stanu, Krajową Radę Sądownictwa po podporządkowanie prokuratury 

ministrowi sprawiedliwości. 

Wyrażono zaniepokojenie podporządkowaniem sędziów obecnej władzy, przewidując, 

że wejście w życie ustawy w proponowanej przez Sejm  formie całkowicie pozbawi sędziów 

niezależności i niezawisłości. Zwrócono również uwagę, że prowadzona reforma 

sądownictwa polega jedynie na wymianie osób administrujących sądami, a nie na 

usprawnieniu postępowań i przyspieszeniu procesu rozpoznawania spraw.  

 W opinii środowiska prokuratorskiego ustawa zmierza nie tyle do wzmocnienia 

uprawnień samego prokuratora generalnego, ale do pozbawienia możliwości działania tych 

prokuratorów, którzy sprzeciwiają się obecnemu modelowi prokuratury i sposobowi jej 

funkcjonowania. Wprowadzane ustawą zmiany w dużym zakresie uniemożliwią sądom 

administracyjnym orzekanie i wykonywanie konstytucyjnego obowiązku, jakim jest kontrola 

działalności publicznej.  

 Pierwszy panel debaty zakończyły wypowiedzi przedstawicieli organizacji społecznych 

związanych z wymiarem sprawidliwości. Jednoznacznie oceniali oni ustawę negatywnie, 

wskazywali też na jej zasadnicze mankamenty. Ich zdaniem nowela narusza standardy Unii 

Europejskiej, nie służy ochronie praw obywatelskich i wręcz zagraża członkostwu Polski w 

UE. Uczestnicy debaty wyrażali nadzieję, że Senat nie poprze tej nowelizacji.  

 W II panelu debaty głos zabierali przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości  z Belgii, 

Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niderlandów i Niemiec. 

Przedstawili rozwiązania funkcjonujące w ich krajach. Wszyscy też podkreślali niezależność 

władzy sądowniczej od władzy wykonawczej.  

Z wypowiedzi ekspertów jednoznacznie wynikało, że Polska, obok Węgier, Rumunii, Serbii i 

Turcji znajduje się obecnie w trakcie odchodzenia od systemu demokratycznego. Nigdzie 

sądy nie są tak silnie podporządkowane władzy wykonawczej jak w Polsce.  

Wyjaśniono też, że przepisy innych krajów Unii Europejskiej, na które powołują się rządzący, 

to przepisy przestarzałe, wielokrotnie zmieniane i bardzo rzadko stosowane. Dodatkowo, w 

ich krajach sędziowie mają prawo do wyrażania swoich opinii politycznych, pod warunkiem 

stosowania się w swojej pracy do obowiązującego prawa i zachowania umiarkowanego tonu 

wypowiedzi. Bardzo mocno podkreślono również, jak ważna jest niezależność i jednolitość 

wymiaru sprawiedliwości. 

 

(BSS D.W.) 

 




