
 
 

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2018 r. 

Komunikat FOR 7/2018: 

Jawność wyboru sędziów do nowej KRS: rozdział drugi 

Po trzech miesiącach od naszego zapytania złożonego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie 

sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, doczekaliśmy się od-

powiedzi. Resort sprawiedliwości nie udostępnił jednak wszystkich informacji i czeka nas kolejna, 

po decyzji Szefie Kancelarii Sejmu, obrona jawności życia publicznego w sądzie administracyjnym. 

Przypomnijmy, że z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownic-

twa1. Wprowadziła ona nie tylko niekonstytucyjną procedurę wyboru sędziowskiej części KRS przez 

Sejm, ale również – za sprawą opisywanej przez nas poprawki posła PiS Waldemara Budy – obowią-

zek Marszałka Sejmu do publikacji dokumentów załączanych do zgłoszeń kandydatów „z wyłącze-

niem załączników”. 

Uważamy, że informacja o tym, kto poparł sędziów starających się o członkostwo w KRS ma walor 

informacji publicznej. Jest ona także niezbędna do tego, aby sprawdzić czy istniały powiązana pomię-

dzy sędziami zgłaszającymi kandydatów a Ministrem Sprawiedliwości podobne do tych które przed-

stawiliśmy na stworzonej przez nas mapie dotyczącej samych kandydatów i ich pełnomocników. 

Marszałek Sejmu odmówił nam dostępu do list poparcia kandydatów, dlatego też złożyliśmy skargę 

do sądu administracyjnego i czekamy na rozprawę. 

Wspomniana ustawa wprowadza także procedurę weryfikacji statusu sędziów podpisujących zgło-

szenia przez Ministra Sprawiedliwości. W tym celu Marszałek Sejmu przesłał nieupubliczniane załącz-

niki do resortu sprawiedliwości, a następnie otrzymał odpowiedź zwrotną. Właśnie o treść tej 

korespondencji wystąpiliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej. Dzięki temu możliwe bę-

dzie uzyskanie nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS z pominięciem marszałka. 

Po dwóch miesiącach oczekiwania (minister, zgodnie z ustawą, przedłużył termin w związku z ko-

niecznością zbadania charakteru dokumentów) uzyskaliśmy odpowiedź z resortu sprawiedliwości. W 

przesłanym dokumencie, który liczy prawie 70 stron, nie znalazły się dane osobowe sędziów, którzy 

złożyli podpisy pod zgłoszeniami do KRS. Minister Sprawiedliwości udostępnił tylko niewielką część 

informacji z załączników, które – według jego wykładni – nie mogą być jawne. Resort uważa, że prze-

pis ustawy o KRS, nakazujący Marszałkowi Sejmu publikację zgłoszeń „z wyłączeniem załączników” 

dotyczy również ministra. 

Z przekazanych dokumentów możemy się dowiedzieć m.in. o liczbie sędziów, którzy wyrazili poparcie 

dla kandydatów (od 25 do 57). Z tego wynika, że od 57 do 526 indywidualnych sędziów wzięło udział 

w całej procedurze. Udostępnione informacje wskazują też, że Minister Sprawiedliwości występował 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 3). 
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do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o potwierdzenie statusu sędziego przez kilka osób 

składających swoje podpisy. 

Co istotne, anonimizacja dokumentów przez ministra (usunięcie imion i nazwisk sędziów) nie miała 

formy decyzji administracyjnej, wymaganej przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Tym 

samym szef resortu sprawiedliwości znajduje się w bezczynności. 

Ważne, z punktu widzenia wykonywania mandatu poselskiego, jest również pismo datowane na 27 

lutego 2018 r. zamieszczone na końcu dokumentu. Minister przesyła Marszałkowi Sejmu wszystkie 

uzyskane wcześniej załączniki, które „omyłkowo nie zostały wcześniej zwrócone”. 

Interesujący jest zbieg daty tego pisma z zapowiadaną przez dwoje parlamentarzystów opozycji – 

właśnie na 27 lutego 2018 r. – interwencją poselską w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tego dnia po-

słowie mieli zapoznać się z utajnianymi załącznikami do zgłoszeń kandydatów do KRS, jednakże ze 

względu na konieczność „przygotowania materiałów” do interwencji, planowaną wizytę w resorcie 

przełożono na następny dzień. Podczas interwencji 28 lutego 2018 r., Michał Woś – podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – poinformował posłów, że poszukiwane dokumenty zostały 

przesłane do Marszałka Sejmu, a resort nie dokonał ich archiwizacji. 

Trudno nie uznać działania ministerstwa za celowe i ograniczające uprawnienia posłów. Kierownic-

two resortu wiedziało, jakich dokumentów poszukują parlamentarzyści, jednakże pod pozorem ich 

„przygotowania” szybko odesłano je do Kancelarii Sejmu. Ostatnie z pism dotyczących potwierdzenia 

przez ministra statusu sędziego datowane jest na 2 lutego. Przez 25 dni, w których resort posiadał 

załączniki, nikt nie przekazywał ich Marszałkowi Sejmu. Zrobiono to w dniu planowanej interwencji 

poselskiej. 

Nie akceptujemy takich działań i najszybciej, jak to tylko możliwe złożymy kolejną skargę do sądu 

administracyjnego – po Marszałku Sejmu na Ministra Sprawiedliwości. Wystąpimy również do Pre-

zesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o korespondencję z ministrem dotyczącą weryfikacji sta-

tusu kilku sędziów popierających kandydatów. Kwestia jawności procedury wyboru sędziów do 

nowej Krajowej Rady Sądownictwa nie została ostatecznie zamknięta, a tożsamość podpisujących 

prędzej czy później ujrzy światło dzienne. 

 

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/po-i-nowoczesna-podejma-interwencje-poselska-ws-kandydatow-do-krs,817518.html


 
 
Forum Obywatelskiego Rozwoju  

FOR zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz 

promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Naszym celem jest zmiana świadomości 

Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.  

FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne 

tematy społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność 

gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie 

został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. 

Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania 

frekwencji wyborczej.  

Wspieraj nas!  

Zdrowy rozsądek oraz wolnościowy punkt widzenia nie obronią się same. Potrzebują zaplanowanego, 

wytężonego, skutecznego wysiłku oraz Twojego wsparcia. 

Jeśli jest Ci bliski porządek społeczny szanujący wolność i obawiasz się nierozsądnych decyzji polityków 

udających na Twój koszt Świętych Mikołajów, wesprzyj finansowo nasze działania. 

Wyślij przelew na konto FOR (w PLN): 68 1090 1883 0000 0001 0689 0629 

W sprawie darowizn możesz się skontaktować z:  

Patrycja Satora, dyrektor ds. rozwoju FOR 

tel. 500 494 173  

e-mail: patrycja.satora@for.org.pl 

Już dziś pomóż nam chronić wolność – obdarz nas swoim wsparciem i zaufaniem.  

KONTAKT DO AUTORA 

 

Patryk Wachowiec 
Analityk prawny FOR, prezes Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju 

e-mail: patryk.wachowiec@for.org.pl  
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