
 

 

 

 

 

 
Szanowny Panie Prezesie/Szanowna Pani Prezes, 

 
w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, uprzejmie informujemy, że 

grupa obywatelek i obywateli rozpoczyna monitorowanie jej skutków. Dlatego w najbliższym czasie 

do Państwa instytucji trafią wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które będą dotyczyły pracy 

sądu. Nowa ustawa, naszym zdaniem, niesie za sobą szereg zagrożeń, m.in. możliwość wywierania 

presji na sędziów. Nie jest oczywiście przesądzone, że będzie  to wykorzystywane, a tym bardziej, że 

sędziowie się ugną, chcemy jednak sprawdzić, co i w jaki sposób zmieni się w sądach po wejściu w 

życie nowych przepisów. Chcemy również zachęcić sądy do podawania na swoich stronach 

konkretnych informacji, które umożliwiałyby obywatelkom i obywatelom zabieranie głosu na temat 

działania sądów w sposób kompetentny. Tak, by mogli mieć własne, niezależne zdanie. Wierzymy, że 

dzięki temu lokalne społeczności dostrzegą wagę sądów w codziennym  życiu.  

By jednak do takiej zmiany doszło, potrzebujemy informacji wyjściowych, które będziemy przez 

najbliższe miesiące zbierać, korzystając z przysługującego każdemu prawa do informacji publicznej. 

Jednocześnie zachęcamy do stworzenia w Biuletynie Informacji Publicznej miejsca na dane, o które 

będziemy wnioskować. Ułatwi to wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nimi. 

W naszej działalności obserwujemy problemy z dostępnością podstawowych informacji o działalności 

sądów. Taka sytuacja nie wpływa korzystnie na zaufanie społeczeństwa do władzy sądowniczej. 

Mamy nadzieję, że nasze działanie wpłynie na jej większą transparentność. Chcemy, żeby sądy 

stanowiły wzór jawnego działania dla innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji 

publicznej. 

Pytania, które zadaje nasza organizacja, zrodziły się w czasie zorganizowanego przez nas spotkania 

dla organizacji społecznych, lokalnych dziennikarzy i dziennikarek, przedstawicieli i przedstawicielek 

środowiska naukowego i prawniczego oraz osób, które zainteresowały się działaniem sądów przy 

okazji ostatnich protestów. Spotkanie miało miejsce 26 i 27 sierpnia 2017 roku. Dzieliliśmy się wiedzą 

i opiniami. Uznaliśmy, że chcemy zapewnić ludziom dane, które pozwolą im zrozumieć działanie 

sądów oraz to, co się dzieje w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych. 

Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się uniknąć czarnego scenariusza. Przejrzystość pozwoli 

zrozumieć, co aktualnie dzieje się w sądach. Liczymy bowiem, że zebrane informacje będą 

komentowane przez ekspertki i ekspertów. 

 

Łączymy wyrazy szacunku, 

 

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk 
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