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Warszawa, 25 marca 2022 roku 
 
 
 
 

Szanowna Pani 
Elżbieta Witek 
Marszałek Sejmu RP 

 
 
 
 
NRA-145-O/13/21 
 

Szanowna Pani Marszałek, 
 

W związku z trwającą procedurą wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa 

wybieranych spośród sędziów, prowadzoną w trybie art. 11a i nast. ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, zwracam się do Pani Marszałek z apelem o wstrzymanie 

dalszego biegu tego postępowania oraz o pilne zainicjowanie nowelizacji wskazanej powyżej 

ustawy w zakresie odnoszącym się do wyboru piętnastu sędziów – członków Krajowej Rady 

Sądownictwa w taki sposób, aby ich wybór przebiegał bez udziału czynnika politycznego. 

Trwająca obecnie i jeszcze nie zakończona procedura wyboru członków Krajowej Rady 

Sądownictwa wybieranych spośród sędziów w moim przekonaniu odbywa się w oparciu  

o rozwiązania wprost zakwestionowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego. Wspólnym 

mianownikiem tych judykatów jest bezwzględna konieczność wyeliminowania z procedury 

wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybieranych spośród sędziów, czynnika 

politycznego ‒ in concreto ukształtowanie procesu ich wyboru bez udziału Sejmu.  

Złożone w Sejmie projekty ustaw odnoszące się do zmian ustrojowych w Sądzie 

Najwyższym, które są inicjatywami ustawodawczymi Pana Prezydenta Andrzeja Dudy (druk  

nr 2011), posłów Prawa i Sprawiedliwości (druk nr 2013) oraz posłów Solidarnej Polski (druk  

nr 2050) niestety nie obejmują swym zakresem podstawowego problemu, a zarazem wyzwania 

stojącego przed polskimi władzami, odnoszącego się do prawidłowego ukształtowania 



procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów. 

Projekty te nie przewidują zmian w procesie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa 

wybieranych spośród sędziów i zasadach funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa 

zapewniających niezależność tego konstytucyjnego organu. 

Apeluję o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zakończenia kryzysu 

praworządności w Polsce. Kryzys ten ma daleko idące skutki społeczne, gospodarcze, finansowe 

i polityczne, w szczególności w wymiarze europejskim. W obliczu zagrożeń i wyzwań stojących 

obecnie przed Polską, zwłaszcza w związku z agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, jego dalsza 

eskalacja jest niebezpieczna i nie leży w interesie polskich obywateli. 

Deklaruję gotowość do poszukiwania rozwiązań pozwalających na wybór piętnastu 

sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa w taki sposób, aby przebiegał on bez udziału 

czynnika politycznego, co pozwoli na wykonywanie konstytucyjnych obowiązków tego organu, 

w tym funkcjonowanie niezależnych sądów, a w ich ramach – niezwisłych sędziów. 

 
Z poważaniem 
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