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NADZWYCZAJNEGO KONGRESU SĘDZIÓW POLSKICH 

 z 3 września 2016 roku 

Sędziowie uczestniczący w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów zwracają 

uwagę opinii publicznej na istotną dla każdego obywatela rolę władzy 

sądowniczej jako gwaranta wynikającego z Konstytucji RP prawa do sądu i 

przestrzegania praw i wolności obywatelskich. 

Władza sądownicza jest równorzędna wobec władzy ustawodawczej i 

wykonawczej. Wzajemne oddziaływanie (równoważenie) władz stanowi 

podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 Konstytucji RP.) 

Od wielu lat obserwujemy, że władza ustawodawcza oraz wykonawcza 

podejmują działania mające na celu podporządkowanie  sobie  władzy 

sądowniczej. Proces ten w ostatnim czasie uległ znacznej intensyfikacji. 

Do takich działań zaliczyć należy stopniowe ograniczanie uprawnień 

samorządu sędziowskiego w sądach, wzmacnianie nadzoru władzy 

wykonawczej nad sądami oraz podporządkowanie wykładni podstawowych 

przepisów ustrojowych dotyczących sądownictwa i trybunałów bieżącym 

interesom politycznym.  

 

Aby przeciwdziałać wskazanym zjawiskom, w celu ochrony i umocnienia 

zasady trójpodziału władz, domagamy się: 

 

- przekazania nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi i 

wojskowymi Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, 

- wyłączenia możliwości delegowania sędziów do pracy w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, 

- powołania ogólnopolskiego organ samorządu sędziowskiego, reprezentującego  

sędziów uprawnionego do wypowiadania się w imieniu całego środowiska 

sędziowskiego. 

W celu zagwarantowania prawa obywatela do niezależnego sądu, w 

którym orzeka niezawisły sędzia, postulujemy: 

 



-  wprowadzenie zasady tworzenia i znoszenia sądów jedynie w drodze ustawy, 

 

- ograniczenie wpływu czynnika politycznego na wybór i powoływanie sędziów, 

w tym także sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 

- poszerzenie uprawnień samorządu sędziowskiego.   

 

W celu zagwarantowania prawa obywatela do rzetelnego i sprawnego 

postępowania sądowego należy: 

- ograniczyć  kognicję sądów i zakres czynności zastrzeżonych dla sędziów oraz 

uprościć procedury, 

- określić wymiar obowiązków służbowych sędziego tak, aby umożliwiał ich 

wykonanie w czasie zgodnym z przepisami Kodeksu pracy, 

- przestrzegać zasady ochrony praw nabytych przez sędziów przy dokonywaniu 

zmian w strukturze sądownictwa i sposobu jego funkcjonowania. 

 

Apelujemy do opinii publicznej i przedstawicieli mediów o wsparcie 

wysiłków środowiska sędziowskiego zmierzających do zapewnienia równowagi 

władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w celu zapewnienia 

obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego prawa do niezależnego 

sądu.   

Zwracamy się również do wszystkich zgromadzeń ogólnych sędziów o 

przyjęcie niniejszej uchwały.  

Zwracamy się także z apelem do Krajowej Rady Sądownictwa  o 

zwołanie zebrania przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów oraz 

o zainicjowanie zwołania Kongresu Prawników Polskich.  

Apelujemy do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej  o 

podjęcie rzeczywistego dialogu ze środowiskiem sędziowskim.  

      

                 


