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Protokół trzeciego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności 

 

 

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności składało się z dwóch części 

– pierwszej, w której członkowie zespołu zgłaszali propozycje tematów, jakimi mógłby zająć 

się zespół oraz drugiej części z udziałem zaproszonych gości, poświęconej problematyce 

niezawisłości sędziowskiej w kontekście uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 

oraz zagadnieniu niezależności prokuratorów wobec aktualnej praktyki. 

W posiedzeniu uczestniczyli m. in. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, 

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, posłowie 

oraz senatorowie – członkowie zespołu. Nadto w posiedzeniu wzięli udział m.in. prezes 

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystian Markiewicz, członek zarządu 

Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" Jacek Bilewicz, członek Stowarzyszenia 

Prokuratorów "Lex Super Omnia Aleksandra Antoniak-Drożdż, prezes Stowarzyszenia 

Sędziów „Themis” Beata Morawiec, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela,  

prof. Marek Chmaj.  

W pierwszej części posiedzenia, senator Bogdan Klich, zwrócił uwagę na konieczność 

prowadzenia ewidencji represji, jakie są stosowane wobec różnych grup protestujących oraz 

gromadzenia dokumentacji orzeczeń sądowych, uchylających kary nakładane przez Sanepid 

w czasie pandemii. Pan senator poprosił o wspieranie Fundacji Instytut Społeczeństwa 

Obywatelskiego, wspomagającej obywateli, których nie stać na zapłacenie wysokich kar 

nakładanych przez Sanepid za udział w ulicznych protestach. Zakres kompetencji Rzecznika 

Praw Obywatelskich powinien być także, zdaniem senatora, przedmiotem zainteresowania 

zespołu. 

Następnie pan poseł Robert Kropiwnicki podkreślił, że zespół powinien nagłośnić problem  

z dostępem do niektórych informacji, jakimi dysponuje resort sprawiedliwości. Ministerstwo 

Sprawiedliwości nie udostępnia danych o liczbie zaległych spraw w sądach powszechnych. 



Z kolei pan poseł Marek Biernacki zaproponował, aby zespół zajął się oceną 

funkcjonowania nowych technologii używanych przez służby specjalne, w tym systemu 

Pegasus. Zaproponował też dokonanie oceny działalności wszystkich rodzajów służb, nie 

tylko Policji, w czasie manifestacji ulicznych. 

Kolejnym mówcą był Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który zgłosił potrzebę 

wzmożenia prac nad ustawą nowelizującą ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo  

o prokuraturze. 

Następnie pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz zaapelowała o stworzenie mapy drogowej 

wychodzenia z zapaści sądownictwa w Polsce. Odbudować należy, jej zdaniem, niezależność 

Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury. 

Ostatnimi mówcami byli: pan poseł Arkadiusz Myrcha oraz prof. Marek Chmaj, którzy 

zgodnie podkreślili konieczność znowelizowania ustawy o Trybunale Stanu, albowiem  

w aktualnym stanie prawnym, nie ma, ich zdaniem, realnej możliwości pociągnięcia polityka 

do odpowiedzialności przed tym sądem.  

W drugiej części posiedzenia, członkowie zespołu omawiali problematykę niezawisłości 

sędziowskiej w kontekście uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz 

zagadnienie niezależności prokuratorów wobec aktualnej praktyki. 

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystian Markiewicz działania Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec sędziów i prokuratorów określił jako represje 

wobec osób, które nie są posłuszne politycznym naciskom. Postępowanie dyscyplinarne musi 

realizować swoje zadania tj. karania, nie może to jednak być środek nacisku na sędziów 

wydających wyroki, które nie są po myśli władz. Pan prezes zwrócił uwagę na działania 

pozaprawne, mające na celu podważanie autorytetu „niepokornych sędziów”. Przybierają one 

postać nagonki w mediach publicznych czy działalności hejterskiej. Środkiem nacisku na 

prokuratorów jest oddelegowanie ich, w trybie nagłym, do pracy z dala od miejsca 

zamieszkania.  

Następnie głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis” pani Beata Morawiec, 

która przedstawiła skalę działań wymierzonych w przedstawicieli zawodów prawniczych – 

sędziego Igora Tuleyę, Pawła Juszczyszyna i w nią samą. Decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego sędziowie ci stracili immunitet, odsunięci zostali od możliwości orzekania, 



obniżono im też uposażenie. Pani prezes zauważyła, że w ustawach antycovidowych 

dokonuje się zmian w wielu ustawach w tym i w kodeksie karnym. Zwróciła też uwagę,  

że coraz więcej spraw przekazywanych jest do orzekania w składzie jednoosobowym zamiast 

w składach trzy i pięcioosobowych, co ułatwia wywieranie nacisków na sędziów. 

 

Kolejnym mówcą był Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który nawiązał do raportu, 

jaki sporządził Prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś, z którego wynika,  

że wskaźnik sprawności postępowań sądowych na przestrzeni lat 2015 - 2019 pogorszył się  

o 38 %. To pokazuje, zdaniem Wicemarszałka, że „sztandarowy okręt flagowy zjednoczonej 

prawicy po prostu zatonął”. Wicemarszałek, nawiązując do inicjatywy okrągłego stołu na 

temat reformy wymiaru sprawiedliwości, poinformował uczestników posiedzenia  

o funkcjonowaniu zespołów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości: zespołu ds. Krajowej 

Rady Sądownictwa Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych, działającego pod 

przewodnictwem prof. Marka Michalskiego, zespołu do spraw reformy wymiaru 

sprawiedliwości pod kierunkiem prof. Piotra Kruszyńskiego, zespołu do spraw osób 

pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości działającego pod przewodnictwem posła 

Jerzego Jachnika, zespołu ds. poszkodowanych przedsiębiorców, któremu przewodniczy 

radca prawny Piotr Podgórski. Zespoły te, działające online, opracowały dwa dokumenty – 

Białą Księgę, odnoszącą się do sędziów pokoju, oraz Raport wynikający z ankiety i spotkania 

poszkodowanych przez sądy i prokuraturę.  

Następnie członek Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" pan Jacek 

Bilewicz poinformował uczestników posiedzenia, iż od roku 2016 stowarzyszenie monitoruje 

efekty „dobrej zmiany” w prokuraturze. Zwrócił uwagę na to, że przed rokiem 2016 też 

dochodziło do oddelegowania prokuratorów do innych miejsc w Polsce, jednakże odbywało 

się to sporadycznie i nie dłużej niż na 3 miesiące. 15 stycznia bieżącego roku oddelegowano 

do odległych miejsc aż 8 prokuratorów. Skala działań wymierzonych w przedstawicieli 

zawodów prawniczych jest ogromna i uderza w cały system sądowniczy. 

W dalszej części posiedzenia prokurator Aleksandra Antoniak-Drożdż, członek 

Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" omówiła przykłady tzw. miękkich szykan, 

z jakimi spotykają się przedstawiciele środowisk prawniczych. Pani prokurator do nich 

zaliczyła przenosiny do innych wydziałów, przekazywanie trudnych spraw 



niedoświadczonym prawnikom, niewyrażanie zgody na prowadzenie działalności 

dydaktycznej. 

Kolejny mówca - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej pan Jacek Trela zauważył,  

że sędzia niezawisły, to sędzia który nie może się bać, nie może też niczego oczekiwać  

od władzy. Obowiązkiem władzy jest bowiem stworzenie odpowiednich warunków  

do orzekania, bo jest to służba dla obywateli.  

Ostatni głos z zaproszonych gości, należał do Kierownik Ośrodka Badań, Studiów  

i Legislacji Krajowej Rady Radców pan Rafał Stankiewicz, który określił system wymiaru 

sprawiedliwości jako totalnie afunkcjonalny. Pan Stankiewicz uważa, że pod przykrywką 

walki z pandemią dokonuje się wielu niekorzystnych zmian w kodeksie karnym i innych 

okołokodeksowych ustawach. 

 

Następnie Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz pokreślił „Fakt, że widzimy różne 

pokrętne działania Ministerstwa Sprawiedliwości, które są albo niezgodne  

z prawem, albo na pograniczu prawa pokazuje, iż opór środowisk prawniczych, szczególnie 

sędziów i prokuratorów, jest duży. Ja w tym także pokładam nadzieję”. Zdaniem 

wicemarszałka prowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec niezawisłych sędziów  

za ich orzeczenia oraz za niezależne decyzje wobec prokuratorów „to już jest przekroczenie 

pewnego Rubikonu”.  

Kończąc posiedzenie, przewodniczący zespołu pan poseł Piotr Zientarski oświadczył  

„Bez praworządności nie funkcjonuje normalne państwo. Nie funkcjonujemy my jako Polska 

w Unii Europejskiej na normalnych zasadach. Po prostu to rzecz podstawowa, o którą się 

wszyscy dopominamy w trosce o dobro Rzeczypospolitej”.  

Na tym zakończyło się trzecie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony 

Praworządności.  

(P.B.) 

Biuro Spraw Senatorskich 
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