Warszawa, dnia 17 stycznia 2020 r.
Informacja
na temat działań Krajowej Rady Radców Prawnych związanych z wydanym 19 listopada
2019 r. wyrokiem TSUE oraz ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
W dniu 3 grudnia 2019 r. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz wziął udział w posiedzeniu Komisji
Spraw Zagranicznych Senatu RP, które dotyczyło ewentualnych skutków wyroku TSUE z 19
listopada 2019 r. dla polskiego porządku prawnego oraz przedstawił stanowisko samorządu.
Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji natychmiast po opublikowaniu wyroku TSUE z dnia 19
listopada 2019 r. podjął rozmowy z prof. dr hab. Robertem Grzeszczakiem i prof. Sławomirem
Patyrą na temat przygotowania ekspertyz prawnych dotyczących skutków przedmiotowego
wyroku.
Przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych brali aktywny udział w pracach
legislacyjnych nad zgłoszonym w dniu 12 grudnia 2019 r. projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z podjętych działań w tym zakresie:
1) W dniu opublikowania na stronach Sejmu RP przedmiotowego projektu ustawy (12 grudnia
2019 r.) zlecona została opinia, którą w dniu 18 grudnia 2019 r. przygotował r.pr. prof. dr
hab. Sławomir Patyra.
http://obsil.pl/wp-content/uploads/2019/12/Opinia-z-18.12.2019-r.-Opinia-PUSP-SN.pdf
2) Po uchwaleniu ustawy w dniu 20 grudnia 2019 r. zlecono kolejne dwie opinie prawne:
a) uzupełniającą opinię z dnia 3 stycznia 2020 r. r.pr. prof. dr hab. Sławomira Patyry
http://obsil.pl/wp-content/uploads/2020/01/OBSiL_Opinia-z-03.01.2020-r.-prof.S.-Patyra.pdf
b) raport z dnia 31 grudnia 2019 r. prof. Roberta Grzeszczaka w przedmiocie oceny,
w świetle prawa Unii Europejskiej, ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw
http://obsil.pl/wp-content/uploads/2020/01/OBSiL_Raport-z-31.12.2019-r.-prof.Grzeszczak.pdf
3) W dniu 7 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP,
w trakcie którego dyskutowano o ewentualnych skutkach wejścia w życie przedmiotowej
ustawy w obrocie międzynarodowym. W posiedzeniu tym wziął Wiceprezes KRRP Zbigniew
Tur oraz udział Kierownik OBSiL Rafał Stankiewicz.
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4) W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, gdzie debatowano nad przekazaną do
izby wyższej parlamentu ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. W posiedzeniu tym wzięli udział:
Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, Wiceprezes KRRP Leszek Korczak i Kierownik OBSiL Rafał
Stankiewicz. W trakcie tego posiedzenia głos zabrał Prezes KRRP Maciej Bobrowicz.
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Aleksander
Pociej wyraził słowa uznania dla współdziałania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w
pracach nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o
Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
5) W dniu 14 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony
Praworządności z udziałem Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego
oraz zagranicznych ekspertów, podczas którego odbędzie się debata na temat Ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu wzięli udział Prezes KRRP Maciej Bobrowicz
oraz Kierownik OBSiL Rafał Stankiewicz. Na zaproszenie KRRP w spotkaniu
uczestniczył ekspert z hiszpanii - Carlos Flores Juberias.
a. Pozostali goście zagraniczni:
Laurent PECH, Profesor, European Law at Middlesex University of London
Evert Jan HENRICHS, Prezes Amsterdam Bar Association
Klaus RENNERT, Prezes German Federal Administrative Court
Carlos FLORES JUBERIAS, Profesor prawa, University of Valencia
Franz MAYER, Profesor prawa publicznego i prawa europejskiego, University of Bielefeld
Edward JANSSENS, Prezes Flemish Bar Association
Rusen AYTAҪ, Paris Bar Association
Gerrit Jan PULLES, Amsterdam Bar Association
Carsten GÜ NTHER, sędzia, German Federal Administrative Court
Nils MONSARRAT, francuskie Ministerstwo Sprawiedliwości

6) Inne działania:
a. W dniu 31 grudnia 2019 roku sekretariat KRRP przesłał informację o Marszu 1000
Tóg do dziekanów rad OIRP i członków KRRP –
b. Obecność w mediach:
i. Radcy prawni w obronie sędziów - niezawisłość zapisana w Konstytucji,
prawo.pl 18 grudnia 2019.
ii. Maciej Bobrowicz gościem wiadomości TVN24 – 20 grudnia 2019
iii. Maciej Bobrowicz wywiad w materiale Fakty TVN – 20 grudnia
iv. Okrągły Stół dla Praworządności”- prawnicy chcą zasiąść do wspólnej
rozmowy, Rzeczpospolita, 24 grudnia 2019
v. Wypowiedź w artykule dziennika „Rzeczpospolita” 7 stycznia 2020 - Prace
komisjach senackich nad ustawą kagańcową
c. Działania medialne:
i. Stanowisko KRRP - apel do wszystkich organów władzy publicznej o
niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa
obrotu prawnego – liczba odbiorców na FB – 182945 osób.
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ii. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 listopada
2019 r. – liczba odbiorców w social media – 128303 osoby.
iii. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia
2019 roku w sprawie proponowanych zmian w Prawie o ustroju sądów
powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym – liczba odbiorców informacji
na FB – 45216.
iv. Wypowiedź na portalu Facebook Prezesa KRRP w sprawie proponowanych
zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie
Najwyższym – 18 grudnia 2019 – liczba odbiorców – 46278 osób.
v. Informacja w mediach społecznościowych o inicjatywie skierowanej do
Prezesów PAN o podjęcie się patronatu nad zorganizowaniem rozmów przy
Okrągłym Stole dla Praworządności – liczba odbiorców 39329 osób.
vi. Marsz 1000 Tóg – wypowiedź Prezesa KRRP w mediach społecznościowych,
stan na dzień 10 stycznia 2020 – 39994 odbiorców
vii. 3 stycznia 2020 – umieszczenie w social media zaproszenia na marsz 1000
Tóg
viii. 11 stycznia 2020 – Marsz 1000 Tóg. W marszu wzięli udział m.in. Prezes KRRP
Maciej Bobrowicz, Wiceprezesi KRRP: Zbigniew Tur, Michał Korwek, Ryszard
Ostrowski; członkowie KRRP: Ryszard Król, Ewa Stompor-Nowicka, Marek
Wojewoda. Nie wyklucza to udziału innych członków KRRP, którzy szli w
dalszej części marszu. W marszu wg zestawień Urzędu m.st. Warszawy wzięło
udział ok 30 tys. osób.
ix. 12 stycznia 2020 – umieszczenie na portalu Facebook podziękowania Prezesa
KRRP za udział w Marszu 1000 Tóg – liczba odbiorców -49958 osób (stan na
dzień 14 stycznia 2020r).
7) Okrągły Stół dla Praworządności
a. Prezes KRRP wraz z Prezesem NRA oraz Prezesem Iustitii wystosowali 20 grudnia
list do Prezesów PAN w sprawie organizacji rozmów przy Okrągłym Stole dla
Praworządności.
b. W tym samym dniu o inicjatywie zostali poinformowani dziekani OIRP
c. Polska Akademia Nauk w dn. 17 stycznia 2020 roku potwierdziła, że podejmie się
organizacji Okrągłego Stołu pod nazwą Forum dla Praworządności .
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