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Zwracamy się  do Pana Premiera o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad 

zmianą trybu przygotowywania kandydatów do urzędu sędziego. 

 Praktyka pokazuje, że decyzja o wyeliminowaniu z ustroju sądów 

powszechnych instytucji asesora sądowego, głęboko osadzonej w tradycji 

sądownictwa polskiego, okazała się pochopna. Założenie leżące u podstaw  

tej decyzji, że do urzędu sędziego licznie będą kandydować doświadczone osoby  

z innych zawodów prawniczych (adwokaci, radcowie prawni, notariusze  

i prokuratorzy), nie potwierdziło się. 

 Rzeczywistość jest taka, że ponad 90 % kandydatów do pełnienia urzędu  

na stanowisku sędziego sądu rejonowego rekrutuje się spośród asystentów sędziów  

i referendarzy,  a więc osób, które nie mają żadnego doświadczenia orzeczniczego 

lub mają je tylko w bardzo ograniczonym zakresie. W rezultacie opiniowanie tych 

kandydatów przez Kolegia Sądów i Zgromadzenia Sędziów jest ryzykowne i bardzo 

utrudnione, gdyż niezastąpionym sprawdzianem przydatności do zawodu sędziego 

jest praktyka orzecznicza. 

Dlatego też kierowani troską, o jak najwyższe standardy pracy podległych nam 

sądów, apelujemy do Pana Premiera o podjęcie działań zmierzających  

do przywrócenia mechanizmów prawnych pozwalających na praktyczną weryfikację 

kandydatów do pełnienia urzędu, zwłaszcza sędziego sądu rejonowego. 
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Jednym z istotnych czynników służących realizacji konstytucyjnie chronionej 

zasady niezawisłości sędziów i autonomii sądów jest istnienie takiego mechanizmu 

ustalenia wynagrodzeń sędziowskich, który zapewniałby władzy sądowniczej 

niezależność w tej mierze od bieżących wpływów politycznych. 

Mechanizm taki wprowadzony został przed dwoma laty, przy osobistym 

wsparciu Pana Premiera i polega na ustalaniu płac sędziowskich według wskaźnika 

liczonego od poziomu przeciętnych wynagrodzeń na koniec drugiego kwartału roku 

poprzedniego. 

 Ogłoszony zamiar zablokowania działania tego mechanizmu stanowiłby 

wyraźny regres w tej dziedzinie prawnej i powrót do niedobrej i sprzecznej z art. 178 

ust. 2 Konstytucji RP praktyki regulowania wynagrodzeń sędziowskich w ustawie 

okołobudżetowej. Spowoduje także utratę zaufania przez sędziów do przedstawicieli 

władzy ustawodawczej i wykonawczej. 

Dlatego zebrani na Konferencji prezesi sądów apelacyjnych, 

administracyjnych, okręgowych i wojskowych zwracają się do Pana Premiera            

o odstąpienie przez Rząd od realizacji tego zamiaru. 
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