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Wizyta delegacji Krajowej Rady Sądownictwa w Holandii 
 

 Krajowa Rada Sądownictwa od dłuŜszego czasu utrzymuje obopólnie 

korzystne stosunki z holenderską Radą Sądownictwa. Goście z Holandii w 2008 roku 

odbyli roboczą wizytę w Warszawie. Zacieśnienie współpracy zaowocowało 

zaproszeniem do złoŜenia wizyty ze strony przewodniczącego rady holenderskiej, 

Pana Erika van den Emstera. 

Delegacja z Przewodniczącym KRS Panem sędzią Stanisławem Dąbrowskim 

na czele przebywała w Holandii  w dniach 14 - 17 lipca 2009 r. W jej skład weszli 

równieŜ następujący członkowie Rady: Wiceprzewodniczący KRS Pan sędzia Roman 

Kęska, Szef Biura Rady Pani sędzia Irena Piotrowska, Pani sędzia Barbara 

Godlewska-Michalak oraz Pani sędzia Ewa Chałubińska. 

Pierwszy dzień roboczy wizyty członkowie delegacji spędzili w Utrechcie. 

Wizyta w Sądzie Okręgowym w Utrechcie pozwoliła zapoznać się ze sposobem 

zarządzania sprawami, procedurą powoływania sędziów i zatrudniania personelu 

sądowego, szkolenia oraz oceny jakości ich pracy. Po zapoznaniu się z pracą sądu 

polscy sędziowie udali się do Centrum Szkolenia Sędziów w Holandii na spotkanie z 

Panią Rosą Jansen – przewodniczącą Rady Dyrektorów Centrum. Przedstawiła ona 

pokrótce charakterystykę tej instytucji, a następnie opisała przebieg kursu, zarówno 

w odniesieniu do szkolenia wstępnego, jak i ustawicznego. Prezentacja została 

zilustrowana specjalnym filmem. 

 

Drugi dzień wizyty polska delegacja zaczęła spotkaniem w znajdującej się           

w Hadze siedzibie Rady Stanu. Przewodniczący Wydziału Jurysdykcji 

Administracyjnej Rady Pan Pieter van Dijk przedstawił skład, kompetencje i działania 

tej instytucji, ze szczególnym naciskiem na działalność w zakresie sądownictwa 

administracyjnego. Kolejnym punktem czwartkowego programu była wizyta               

w siedzibie Rady Sądownictwa Holandii. Oprócz porównania struktury, roli i zadań 

obu Rad interesującym wątkiem dyskusji były doświadczenia holenderskich 

gospodarzy związane z reformami wymiaru sprawiedliwości.  
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Spotkanie w gmachu Sądu Gospodarczo-Przemysłowego było z kolei okazją 

do zapoznania się z historią, zasadami organizacji i składem tej instytucji. Prezes 

Sądu Pan Ruud Winter przedstawił szczegółowo zakres przedmiotowy spraw          

do niego wpływających i zasady procedowania. Ostatnim akcentem tego dnia było 

wieczorne przyjęcie zorganizowane na cześć delegacji przez Ambasadę RP             

w Hadze. Stworzyło ono moŜliwość nawiązania kontaktów ze środowiskiem Polaków 

związanych z profesją prawną w Holandii i podsumowania dotychczas odbytych 

spotkań. 

 

Dzień 17 lipca 2009 r. członkowie Krajowej Rady Sądownictwa rozpoczęli          

od złoŜenia wizyty w siedzibie Sądu NajwyŜszego Holandii. Prezes Sądu Pan Geert 

Corstens przedstawił jego strukturę organizacyjną, procedury powoływania członków, 

jak teŜ podstawy prawne oraz organizację i codzienne funkcjonowanie tej instytucji. 

Obie strony wymieniły się informacjami dotyczącymi praktycznych stron działania 

Zainteresowanie wzbudziła kwestia skali obciąŜenia Sądu wpływem spraw; 

gospodarze byli z kolei zainteresowani ilością spraw, które musi przyjąć rocznie 

polski Sąd NajwyŜszy. Na koniec dnia delegację czekała część turystyczna – zabytki 

kultury i architektury holenderskiej moŜna było obejrzeć w haskim muzeum 

„Mauritshuis” oraz w malowniczej miejscowości Delft na przedmieściach Hagi. 

Wizytę KRS w Holandii moŜna bez wątpienia uznać za bardzo owocną                   

i udaną. Odbyto wiele interesujących spotkań, wymieniono wiele doświadczeń 

dotyczących róŜnic i podobieństw między systemami prawnymi obu krajów. 

Rozmowy przebiegały w atmosferze wzajemnej sympatii i zrozumienia. Z pewnością 

przyczyni się ona do nawiązania jeszcze bliŜszych i stałych kontaktów między 

sądownictwem holenderskim i polskim, co jest wolą obu stron. 

 

 


