
Z dużym zaniepokojeniem odbieram sygnały o planowanych kolejnych 

protestach sędziów, na tle płacowym, poprzez wstrzymywanie się z rozpatrywaniem 

spraw sądowych w wyniku tzw. dni bez wokand. 

Praca sędziego jest trudna i odpowiedzialna, a właściwe jej wykonywanie jest 

jedną z gwarancji poprawnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, czyli jedną 

z gwarancji demokratycznego państwa prawa. Dlatego też niezbędne jest stworzenie 

sądom odpowiednich warunków pracy, w czym mieści się zapewnienie sędziom 

godnych ich zawodu warunków płacowych. Ostatnie podwyżki pensji sędziowskich są 

dobrym, choć może niewystarczającym i mniejszym od oczekiwanego, krokiem w tym 

kierunku. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w art. 45 ust. 1, iż każdy ma 

prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 

przez właściwy niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Każdy „dzień bez wokand" 

niewątpliwie wpłynie na wydłużenie czasu rozpatrywania spraw. Zapowiadane protesty 

budzą niepokój tym bardziej, iż znane są długie terminy rozpatrywania spraw przez 

sądach, a oczekiwanie na szybkie rozstrzygnięcie w wielu sprawach trwa zbyt długo. 

Przewlekłość postępowań sądowych jest jednym z najistotniejszych naruszeń 
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obywatelskiego prawa do uzyskania rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym okresie 

czasu. 

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Niezwykle ważną rolę 

w organizacji wyborów pełnią sędziowie, tworzący zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy 

z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlament Europejskiego (Dz. U. Nr 

25, poz. 219 ze zm.) okręgowe komisje wyborcze. Szczególnie ważna jest rola, jaką 

pełnią ich przewodniczący - komisarze wyborczy, będący oczywiście także sędziami. 

Jeżeli sprawdzić by się miało, zapowiadane m.in. także przez Stowarzyszenie Iustitia, 

powstrzymanie się sędziów od pracy w komisjach wyborczych, doszłoby w ten sposób 

do naruszenia podstawowych zasad demokratycznych oraz możliwości udziału 

obywateli w akcie wyborczym. Pozbawienie obywateli możliwości skorzystania 

z biernego i czynnego prawa wyborczego stanowiłoby nie tylko naruszenie Konstytucji 

i prawa międzynarodowego. Gdyby na skutek protestów niemożliwe byłoby 

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiej, byłby to precedensowy 

przypadek kompromitacji naszego kraju na arenie unijnej. 

Wyrażam głęboką nadzieję, iż protesty sędziów i ich starania o zapewnienie 

sobie odpowiednich warunków pracy i płacy, co w efekcie może mieć wpływ na 

funkcjonowanie całego wymiaru sprawiedliwości, nie doprowadzą do naruszeń w sferze 

praw i wolności obywatelskich. 

Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 

poz. 147 ze zm.), uprzejmie proszę Panią Prezes o ustosunkowanie się do niniejszego 

wystąpienia. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego 

zaproszenia na spotkanie, na którym chciałbym z Panią Prezes omówić poruszone 

wyżej problemy. 


