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II KONGRES SĘDZIÓW POLSKICH 

 

 Z inicjatywy Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 22-23 października  

2008 roku odbędzie się w Warszawie II Kongres Sędziów Polskich.  

  

Celem II Kongresu jest omówienie sytuacji polskiego sądownictwa, gdyŜ mimo pozytywnych 

zmian, jakie zaszły od poprzedniego Kongresu w 1999 roku (autonomia budŜetowa KRS, 

względna autonomia budŜetowa sądów powszechnych, nowe ustawy: o Krajowej Radzie  

Sądownictwa i – Prawo o ustroju sądów powszechnych, skrócenie czasu trwania postępowań 

sądowych, zwiększenie nakładów finansowych i modernizacja sądów) wciąŜ nie powstał spój-

ny model polskiego sądownictwa i dochodzenia do urzędu sędziego – jako ukoronowania  

kariery prawniczej. WiąŜe się z tym, zarówno konieczność wprowadzenia zmian w systemie 

przyjęć i szkolenia przyszłych sędziów, jak i uporządkowania systemu wynagrodzeń,  

tak by zachęcały najlepszych prawników do ubiegania się o urząd sędziego. Jest to problem 

nierozwiązany od początku nowego ustroju RP, a takŜe istnienia Krajowej  Rady Sądownic-

twa i grozi nie tylko odejściem najlepszych sędziów, ale takŜe brakiem nowych kandydatów. 

 II Kongres Sędziów Polskich swoją uwagę skupi teŜ na relacjach między władzą usta-

wodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, równowaga 

i niezaleŜność władz w jej trójpodziale nie dla wszystkich znaczy to samo. Politycy bronią się 

przed spojrzeniem na władzę sądowniczą jako na władzę niezaleŜną, apolityczną i rządzącą 

się odrębnymi prawami – co gwarantuje Konstytucja RP. Dlatego tak waŜne staje się ustalenie 

stanu faktycznego i perspektyw na przyszłość, by sądownictwo nie mogło być wykorzystywa-

ne do doraźnych celów politycznych. 

Do udziału w II Kongresie Sędziów Polskich zostali zaproszeni Lech Kaczyński Pre-

zydent RP, Bronisław Komorowski  Marszałek Sejmu RP i Donald Tusk Prezes Rady Mini-

strów. 

Warszawa,    17 października 2008 r. 
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 Przed rozpoczęciem II Kongresu Sędziów Polskich 22 października o godz. 9.00  

w sali „Opera” na II p.  Hotelu InterContinental od będzie się konferencja prasowa  

z udziałem Stanisława Dąbrowskiego Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa  

na temat kondycji władzy sądowniczej w Polsce.   

 

 

 

                       Sędzia Barbara Godlewska – Michalak 

      

 

 

Dodatkowe informacje:  

Biuro Krajowej Rady Sądownictwa: Alicja Seliga (022) 37 92 752 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

   

 


