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Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

Od 2006 roku koalicja organizacji pozarządowych monitoruje wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zamierzamy 

również monitorować najbliższe wybory sędziego Trybunału. Zgodnie z wynikającym z przepisów prawa „kalendarzem 

wyborczym sędziów TK”, kandydatury na stanowisko sędziego, którego kadencja upływa 19 grudnia 2016 r., powinny 

zostać zgłoszone nie później niż do 20 listopada 2016 r. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o: 

 informację o planowanym terminie posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym 

będą rozpatrywane kandydatury na sędziów Trybunału Konstytucyjnego; 

 umożliwienie przedstawicielom koalicji organizacji uczestniczenie w ww. posiedzeniu Komisji; 

 przekazanie koalicji organizacji pozarządowych informacji i dokumentów dotyczących najbliższej procedury 

wyboru sędziego Trybunału, w tym: informacji o zgłoszonych kandydatach, opinii, wniosków itd. 

   

W ramach projektu planujemy zebrać i upublicznić informacje dotyczące sylwetek kandydatek/ów oraz włączyć się do 

debaty publicznej dotyczącej kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego poprzez m.in. 

organizację wysłuchania obywatelskiego, na którym kandydaci będą mogli spotkać się z organizacjami obywatelskimi 

oraz środowiskiem prawniczym. Poznanie kandydatów z odpowiednim wyprzedzeniem i uczestnictwo w posiedzeniu 

Komisji pozwoli nam na odpowiednie przygotowanie i zrealizowanie naszych działań. Zgromadzone przez nas dane i 

informacje przekażemy wzorem lat ubiegłych Panu Przewodniczącemu i członkom Komisji w celu ich wykorzystania 

przy wyborze najlepszego kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zwracamy się też do Pana 

Przewodniczącego z prośbą o zaplanowanie i przeprowadzenie prac Komisji dotyczących wyboru sędziego TK (w tym: 

wyznaczenia terminu posiedzenia Komisji oraz umożliwienia dyskusji nad kandydaturami) w taki sposób, aby stworzyć 

możliwość debaty publicznej o kandydatach. Doświadczenia lat ubiegłych pokazały, że możliwość rzeczywistej debaty 

publicznej zależna jest w znacznej mierze od sposobu przeprowadzenia procedur sejmowych, w tym wyznaczenia 

odpowiednich terminów. 

 

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji na adres e-mail: inpris@inpris.pl. Uprzejmie informujemy, że więcej 

danych na temat projektu Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów oraz dotychczasowych działań znajdzie Pan 

w załączonych publikacjach oraz na stronie internetowej www.monitoringsedziow.org.pl. 

 

Z poważaniem, 

W imieniu Koalicji, 

 

 

Łukasz Bojarski, INPRIS 

Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

 


