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Szanowny Panie Prezydencie, 

Podstawowym obowiązkiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest stanie na straży 

Konstytucji RP. Przyjęte przez parlament ustawy o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa 

oraz o ustroju sądów powszechnych ingerują w fundamentalne wartości konstytucyjne i podważają 

zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. W swoich stanowiskach Zespół Ekspertów 

Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego odniósł się krytycznie do wielu zawartych w nich 

rozwiązań, zwracając uwagę m.in. na niespotykane w praworządnych państwach dyskrecjonalne 

uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, który jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym – 

zwierzchnikiem służbowym prokuratorów, a w obecnej kadencji Sejmu także posłem i liderem jednej 

z partii koalicyjnych popierających rząd. Proponowane zmiany są nie do pogodzenia z istotą 

ustrojowej zasady podziału i równoważenia władzy będącej jedną z podstaw współczesnej 

europejskiej kultury prawnej. Ponadto ustawy te zostały przyjęte w sposób naruszający elementarne 

zasady poprawnej legislacji, procedury parlamentarne oraz dobre obyczaje polityczne. Przede 

wszystkim jednak wprowadzane nimi osłabienie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej 

stanowi poważne zagrożenie dla konstytucyjnych wolności i praw obywateli Rzeczypospolitej, którzy 

w istotnej mierze pozbawieni zostają gwarancji należytej i politycznie niezależnej ochrony prawnej.  

Dlatego zwracamy się do Pana o powstrzymanie wejścia w życie ustaw niszczących polskie 

sądownictwo i skierowanie ich do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Decyzja ta może być także 

przyczynkiem do podjęcia rzetelnych i merytorycznych prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości w 

przyszłości.  

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego 

 

Łukasz Bojarski — prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS  

Jacek Czaja — prezes zarządu Towarzystwa Prawniczego 

dr Piotr Kładoczny — docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 

członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

dr hab. Marcin Matczak — profesor w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu 

Warszawskiego, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 

dr hab. Tomasz Pietrzykowski — profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 



dr hab. Piotr Radziewicz — adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN 

dr Anna Śledzińska–Simon —adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa 

Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 

dr Tomasz Zalasiński — radca prawny, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k. 

prof. zw. dr hab. Fryderyk Zoll — profesor prawa  Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 

w Osnabrück 

 

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego zajmuje się oceną zmian prawnych 

dotyczących ustroju państwa oraz miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. 

Członkowie Zespołu prowadzą monitoring projektów aktów prawnych, analizując je przede wszystkim 

pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, normami międzynarodowymi i 

demokratycznymi standardami państwa prawa. Oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa 

człowieka i obywatela oraz kierunek zmian ustrojowych, jaki wytycza stanowione prawo.  

 


