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Kraków, 18 lipca 2017 roku 

adw. dr hab. Arkadiusz Radwan 

Prezes Zarządu 

 

dr Wojciech Rogowski 

Wiceprezes Zarządu 

 

adw. Bartosz Groele 

Wiceprezes Zarządu 

 

Szanowny Pan  

dr Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Kancelaria Prezydenta RP  

ul. Wiejska 10 

00-902 Warszawa 

 

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy w sprawie 

projektowanych zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości poprzez projekty 

nowelizacji: ustawy o KRS, ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy  

o Sądzie Najwyższym 

 

Instytut Allerhanda, jako niezależny i apolityczny ośrodek zaawansowanych studiów 

prawnych, prezentuje analizy dotyczące gałęzi praw mieszczących się bądź związanych 

głównie z kompetencjami ekspertów Instytutu. Prezentowane obecnie przez rząd zmiany 

legislacyjne dotyczące fundamentu ustroju wymiaru sprawiedliwości rzutować będą m.in. 

na praworządność w Polsce, stąd koniecznym stało się zaprezentowanie wyraźnego 

stanowiska Instytutu Allerhanda wobec tych propozycji.  

Analiza projektowanych rozwiązań prowadzi do wniosku, że proponowane zmiany nie 

naprawią żadnej z istniejących, a staną się przyczyną powstania nowych dysfunkcji 

wymiaru sprawiedliwości.  

Obniżeniu ulegnie standard ochrony praw i wolności jednostki, pogorszą się też warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza w obszarach kluczowych dla 

innowacyjności i rozwoju Polski. Stanie się tak z dwóch powodów: erozji fachowości i etosu 

sędziowskiego będących następstwem negatywnej selekcji kadr oraz politycznej sterowności 

wymiaru sprawiedliwości. 
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Polityczny, scentralizowany i wyjęty spod jakiejkolwiek kontroli sposób obsadzania 

najwyższych stanowisk w sądownictwie nie daje żadnej rękojmi bezstronności przy 

orzekaniu o prawach i wolnościach obywateli. Przeciwnie, uzasadnia obawy co do 

zachowania w przyszłości podstawowych standardów praworządności. 

Efektem projektowanych zmian będzie obniżenie poziomu pewności i przewidywalność 

prawa dla przedsiębiorców i dla inwestorów. Oprócz dotychczas znanych deficytów 

systemu ochrony prawnej, pojawią się nowe ryzyka, które biznes będzie uwzględniał przy 

ocenie atrakcyjności Polski jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i lokowania 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI). Osłabieniu ulegną – zasadne skądinąd – 

argumenty za wycofywaniem się przez Polskę z kosztownych umów o ochronie inwestycji 

(BIT).  

Polityczna kontrola nad wymiarem sprawiedliwości jest nie tylko osobnym czynnikiem 

uwzględnianym przy ocenie bezpieczeństwa inwestycyjnego i stabilności gospodarki, ale 

stanowi meta-czynnik: eliminacja równoważenia władzy wykonawczej i ustawodawczej 

przez niezawisłą władzę sądowniczą otwiera furtkę do dalszych, trudnych do przewidzenia 

następstw. Uderzyć to może zwłaszcza w politykę pro-rozwojową rządu i deklarowane 

wspieranie innowacji. Ze względów kulturowych, model odgórnego tworzenia innowacji  

w Polsce się nie sprawdzi, a model oddolny wymaga bardzo sprawnie działającego, 

fachowego i niezawisłego sądownictwa, zapewniającego ochronę praw i wykonywanie 

umów.  

Odważne, dalekosiężne reformy rzadko są ufundowane na powszechnym konsensusie  

w obrębie środowisk, których te reformy najbardziej bezpośrednio dotyczą (w tym 

przypadku środowiska sędziowskiego, czy nawet szerzej – prawniczego). Jednakże bez 

poparcia, wypracowanego w toku rzeczowych dyskusji, przynajmniej części środowiska, 

szanse na powodzenie istotnej reformy są znikome. Jest nie tylko dużej wagi 

niestosownością, ale także poważnym błędem w sztuce odpowiedzialnej legislacji, 

forsowanie zmian systemowych w sposób wyłącznie odgórny, czy wręcz siłowy, bez 

uwzględnienia głosu podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrożenie.  

Jeszcze dalej idąca jest potrzeba troski o akceptację reformy przez tych wszystkich, którym 

ma ona służyć. W przypadku sądownictwa jest to całe społeczeństwo i gospodarka. 

Powszechna akceptacja dla reguł współistnienia obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej – 

tak różnych pod względem światopoglądu i wyznawanych wartości – stanowi fundament 

narodu jako wspólnoty politycznej i jest jego koniecznym spoiwem. 
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Z powyższych względów apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana 

Andrzeja Dudy o rzeczową analizę projektowanych rozwiązań i skorzystanie  

z przysługujących mu prerogatyw, w tym skierowanie ustaw do ponownej, prowadzonej 

we wzajemnym szacunku, z udziałem przedstawicieli środowiska, debaty, tak jak Pan 

Prezydent wyraźnie deklarował na Krajowym Zjeździe Adwokatury Polskiej w 

listopadzie 2016 r.  

Jednocześnie Instytut Allerhanda wyraża przekonanie o potrzebie daleko idących 

zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości dla zapewnienia wysokiego standardu 

ochrony praw i wolności obywateli oraz efektywnych ram prawnych dla gospodarki. 

Zmiany te powinny być prowadzone w duchu republikańskim, z zagwarantowaniem 

niezawisłości sędziowskiej, zachowaniem apolityczności sądów i jednocześnie 

zwiększeniem rozliczalności wymiaru sprawiedliwości wobec obywateli. Instytut 

deklaruje swoją gotowość do pracy nad takimi rozwiązaniami – w szerokim, 

środowiskowym, ponadpolitycznym dialogu. 

 

Z wyrazami szacunku, 
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