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Protokół piątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności 

 

 

30 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony 

Praworządności, którego tematem była „Zapaść w polskim wymiarze sprawiedliwości. 

Diagnoza i recepty”. Dyskutowano o kosztach jakie poniesie państwo polskie na skutek 

reform przeprowadzonych w wymiarze sprawiedliwości przez Prawo i Sprawiedliwość. 

Wiceprzewodnicząca Zespołu, Wicemarszałek Senatu RP Gabriela Morawska – 

Stanecka, wskazała, że zastanowić się trzeba jak odbudować system wymiaru 

sprawiedliwości po odebraniu władzy PiS. „Trzeba rozważyć jak szybko podnieść  z gruzów 

wymiar sprawiedliwości, jak powrócić do etosu wymiaru sprawiedliwości, przywrócić 

należny szacunek w kraju i za granicą”. Pani Marszałek dodała, że ten zespół  utworzony 

został po to, aby wypracować rozwiązania na przyszłość. Dziękowała tym sędziom, 

prokuratorom i  adwokatom, którzy walcząc o obronie praworządności  poświęcili swoje 

kariery. 

Wiceprzewodnicząca Zespołu Poseł  Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśliła,  

że Zbigniew Ziobro jest najdroższym ministrem sprawiedliwości, albowiem wskutek łamania 

praworządności Polska może stracić 770 mld zł z Funduszu Odbudowy. Mówiła też  

o  wygranym procesie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz)  

w Strasburgu dwóch sędziów – prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, których 

przed upływem ich kadencji odwołał minister sprawiedliwości. ETPCz zasądził im po 20 tys. 

euro odszkodowania od państwa polskiego. Zdaniem posłanki to wierzchołek góry lodowej, 

bo takich nielegalnie odwołanych sędziów jest 148. Na potrzeby wymiaru sprawiedliwości  

w ubiegłym roku  przeznaczono 15 mld zł. Środki te mogłyby służyć reformowaniu, 

usprawnianiu wymiaru sprawiedliwości, a zostały zaprzęgnięte do upolityczniania, 

podporządkowania sędziów potrzebom koalicji rządzącej. 

Alicja Defratyka, autorka projektu „ciekawe liczby” przedstawiła statystyki w 

wymiarze sprawiedliwości. Wskazywała, że za rządów PiS  wydłużyły się postępowania 

przed sądami. W 2015 r. średni czas trwania sprawy przed sądami do 3 miesięcy wynosił 



61,2%. Powyżej 12 miesięcy było to 5,8%.. W 2020 r. średni czas trwania sprawy przed 

sądami do 3 miesięcy wynosił 31,1%. Powyżej 12 miesięcy było to 11,8%.. 

Pan Marek Tatała z Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju mówił o wpływie 

zapaści sądownictwa polskiego na gospodarkę. Jego zdaniem rozwój gospodarczy 

uzależniony jest w dużej mierze od niezależnego sądownictwa. Ma wpływ m.in. na poziom 

inwestycji, na innowacyjność, na inwestycje zagraniczne, na rozwój dużych firm. 

Przedłużające się rozstrzyganie sporów przed polskimi sądami, co wcześniej wykazała Pani  

Alicja Defratyka, zniechęca potencjalnych inwestorów, nie rozwija się też rynek najmu 

mieszkań, bo najemcy boją się ewentualnych sporów przed sądami. 

Beata Morawiec, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis zwróciła uwagę, że 

wykorzystuje się statystykę, aby stworzyć błędny obraz wymiaru sprawiedliwości. 

Manipulując danymi jak i odpowiednio zadawanymi pytaniami rządzący doprowadzili do 

odwołania blisko 150 prezesów sądów. Pani sędzia zwróciła uwagę na malejąca sprawność 

postępowań. Posługując się przykładem krakowskiego sądu orzekającego w sprawach 

karnych tylko w latach 2018 – 2020 sprawność rozpatrywania postepowań liczona w 

miesiącach zmalała o 2,8 miesiąca. Wskazywała też na opóźnienia w przekazywaniu danych z 

ministerstwa sprawiedliwości oraz o ich nierzetelności. Odwołując się do statystyk, pani 

sędzia wskazała, że na ich podstawie dokonywana jest obsada sądowa a braki uzupełniane są 

w drodze delegacji, co ma coraz częściej miejsce a powinno być stosowane wyjątkowo. 

O skutkach dla wymiaru sprawiedliwości, które płyną z  nielegalnych procedur 

stosowanych w tym systemie mówił sędzia Waldemar Żurek. Mówił nie tylko o opiniach 

prawnych, lecz o orzeczeniach sądów europejskich nt. legalności wyboru KRS i co za tym 

idzie o legalności nowo mianowanych sędziów. Wskazywał, że, skoro nie ma legalnego 

sędziego, nie ma wyroku. Mówił o komplikacjach dotyczących np. spraw tzw. frankowiczów; 

których będą setki tysięcy spraw i jeśli w tych sprawach orzekać będą sędziowie dublerzy 

wyroki mogą być kwestionowane na forum europejskim. Te sprawy trzeba będzie powtarzać 

a trudno dziś oszacować jakie to będą koszty. Nielegalne procedury w sądownictwie niosą 

więc konsekwencje dla obywateli, bo każdy wyrok będzie można podważyć i wyroki wydane 

przez polskie sądy mogą być nie uznawane na świecie. 

„Potrzebna jest wizja i kompetencje do przeprowadzenia prawdziwej reformy polskiego 

wymiaru sprawiedliwości” – powiedział Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia 



Sędziów Polskich „Iustitia”. Obecne „reformy”, jego zdaniem, doprowadziły do tego, że w 

sądach okręgowych czeka się na wyrok przeciętnie dwa lata. Mówił, że brak kontrasygnaty 

premiera na obwieszczeniu prezydenta o rozpoczęciu konkursu na stanowiska sędziowskie 

skutkuje wadliwością całego procesu. Obecna KRS nie jest organem, o którym mowa  

w Konstytucji. Wskazywał na konsekwencje związane z powołaniem nowych sędziów.  

Jego zdaniem już należy się zastanowić, co zrobić kiedy upłynie kadencja nielegalnego KRS. 

Dodał, że nieprzemyślane nowelizacje prawa prowadzą do niejasności postępowania sądów, 

które rozpatrują sprawy w trzech reżimach prawnych, a to rodzi chaos prawny. Zdaniem 

Markiewicza trzeba powrócić do wartości konstytucyjnych, trzeba mieć wizję wymiaru 

sprawiedliwości nowoczesnego i przewidywalnego, trzeba przywrócić stabilność orzeczeń. 

Prof. Marek Chmaj, ekspert zespołu reprezentujący środowisko konstytucjonalistów, 

wskazał że spośród blisko 300 prawników-konstytucjonalistów tylko 5 lub 6 zostało tzw. 

czarnymi owcami i poparło zmiany ustawowe ewidentnie sprzeczne  z konstytucją. Prof. 

Chmaj uznał, za absolutnie niedopuszczalna praktykę odwoływania prezesów sądów przy 

pomocy fax-ów. Uważa też, że sędziowie dublerzy nie mają prawa zasiadać w Trybunale 

Konstytucyjnym i że nadal gotowych złożyć ślubowanie jest 3 sędziów, których nie powołał 

prezydent RP. Narusza się  też godność sędziowską nazywając ich kastą i prowadząc wobec 

nich kampanię nienawiści. Skrócenie kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa jest, 

jego zdaniem absolutnie nielegalne a pseudo reforma ustawy o Trybunale Stanu po prostu 

niepotrzebna. 

Pani Katarzyna Kwiatkowska reprezentująca Stowarzyszenie Prokuratorów Lex 

Super Omnia uważa, że po 5 latach tzw. dobrej zmiany prokuratura jest wyjątkowo 

niewydolna. Liczba postępowań długotrwałych rośnie. W porównaniu do roku 2015 liczba 

postępowań, które trwają powyżej 6 miesięcy wzrosła o 300 %. Wzrasta też liczba osób 

tymczasowo aresztowanych, co dziwi albowiem na konferencjach prasowych Minister 

Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informuje, że przestępczość kryminalna spada. Rośnie 

liczba skarg na przewlekłość postępowania, rosną też koszty funkcjonowania prokuratury.  

Pan Zbigniew Bakalarczyk reprezentujący Stowarzyszenie Adwokackie Defensor 

Iuris ustosunkował się do kwestii obecności obywatela w wymiarze sprawiedliwości. 

Zauważył, że znaleźliśmy się w niezwykłej sytuacji, w której obywatele sądzeni są przez 

osoby, co do których istnieją poważne wątpliwości czy naprawdę są prawidłowo powołanymi 

sędziami. Podstawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest zaufanie obywateli do 



Państwa. To zaufanie w wyniku pseudo reform zostało naderwane doszło, do ewidentnego 

ograniczenia dostępu do sądów, do zachwiania systemu dwuinstancyjności i jawności obrad.  

Pan Dariusz Goliński reprezentujący Naczelną Radę Adwokacką zauważył, że od 

lat podnoszone jest, że system sprawiedliwości jest niewydolny. Wszystkie dotychczasowe 

reformy nie odciążyły jednak sędziów od nadmiernego formalizmu. Należy, jego zdaniem, 

poprzez zmianę procedur odciążyć sędziów i sądy od spraw, które nie są sprawowaniem 

wymiaru sprawiedliwości.  

Pan Michał Wawrykiewicz reprezentujący Stowarzyszenie Wolne Sądy przekazał 

członkom zespołu raport zatytułowany „2000 dni bezprawia”, który krok po kroku pokazuje 

w jaki sposób władza polityczna doprowadziła do destrukcji państwa. Jest to zapis zmian 

ustawodawczych i różnorakich decyzji, które upolityczniły sądownictwo.  

Ryszard Ostrowski – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócił uwagę 

na tematykę posiedzenia zespołu tj. diagnoza i recepta. O tym, że mamy zapaść w polskim 

systemie sprawiedliwości nikogo nie trzeba przekonywać. Brak jest natomiast wizji (recepty) 

naprawy. Podkreślił, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Krajowa Rada Sądownictwa 

w obecnym kształcie nie jest tą Rada o której stanowią przepisy Konstytucji. Zauważa też, że 

w ustawach atycovidowych wprowadzono niejawność postępowań sądowych a odbyło się w 

to czasie, w którym ogłaszano luzowanie gospodarki w związku z wygasaniem epidemii.  

Senator Bogdan Zdrojewski zobrazował trzy grupy osób ubiegających się o 

stanowiska w Krajowej Radzie Sądowniczej. Pierwsza grupa to przeciwnicy obecnej sytuacji 

a wiec osoby  które nie maja szans na to by zostać wybranymi. Druga grupa to oportuniści, 

konformiści, którzy akceptują zastałą sytuację. Trzecią grupę stanowią młodzi prawnicy, 

którzy unikają odpowiedzi na pytania polityczne. Liczba nieprawidłowości np. na konkursach 

do KRS czy SN powinna być, zdaniem senatora, przedmiotem kolejnych posiedzenie zespołu.  

W dyskusji Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz odniósł się do kwestii 

powołania konstytucyjnej KRS. Jego zdaniem sędziowie wnioskowani przez obecną KRS 

powinni przejść weryfikację nowo powołanej KRS. Pytał też,  co się dzieje z senackim 

projektem ustawy o KRS. 

Przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej, Senator Krzysztof Kwiatkowski 

odpowiedział, że projekt o KRS zostanie przesłany do Sejmu, gdy jego skład będzie 



gwarantował dalszą pracę nad tym projektem. W ocenie senatora Kwiatkowskiego do 

odbudowy zaufania  wymiaru sprawiedliwości potrzebna jest jego sanacja personalna 

i ustawodawcza. 

Patryk Wachowiec reprezentujący Forum Obywatelskiego Rozwoju poinformował 

uczestników posiedzenia że prawo międzynarodowe, które nas obowiązuje, nie zakazuje 

reformowania sadownictwa. Muszą być jednak spełnione warunki brzegowe, do których Pan 

Wachowiec zaliczył niezależność sądów i postrzeganie ich przez obywateli jako niezależne. 

Ciężar udowodnienia tego spoczywa na ustawodawcy o czym rządzący powinni pamiętać już 

na etapie przygotowań zmian legislacyjnych. Na etapie planowania projektu zmiany powinna 

być dokonana ocena skutków gospodarczych jakie wywoła projekt.  

Kończąc posiedzenie Przewodniczący Zespołu Poseł Piotr Zientarski zapowiedział 

kolejne posiedzenie Zespołu 30 września 2021 r. Będzie ono poświęcone problemom 

związanym z funkcjonowaniem prokuratury.  

(P.B.) 


