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Opinie KOS (21(8)/2019) 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niedowierzaniem i niepokojem śledzi 
publikacje medialne dotyczące grupy skupionej wokół byłego Wiceministra 
Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, której prawdopodobnym celem było 
systemowe atakowanie sędziów i innych osób wyrażających sprzeciw wobec 
niszczenia podstaw państwa prawa, ich kompromitowanie, zastraszanie i nękanie.  

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że nie są to nowe zjawiska 
w życiu publicznym. Od początku przejęcia władzy przez obecną większość 
parlamentarną podejmowane są działania mające na celu obniżenie zaufania  do 
polskich sędziów i całego wymiaru sprawiedliwości. Przypomnieć należy akcję 
bilboardową finansowaną z funduszy publicznych, wielokrotne wypowiedzi 
Premiera Mateusza Morawieckiego, mówiące o zorganizowanej grupie 
przestępczej wśród sędziów krakowskich, porównywanie sędziów do 
funkcjonariuszy reżimu Vichy, czy też wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości i 
jego zastępców, chociażby wiceministra Marcina Warchoła podczas Kongresu 
Prawników Polskich w Katowicach, który zarzucał sędziom arogancję i niski 
poziom etyki oraz ich nierozliczenie się z przeszłością państwa komunistycznego. 

Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS to kolejny element działań 
zmierzających do uzależnienia sądownictwa od władzy wykonawczej. Przeciwko 
temu masowo protestowali Polacy w całym kraju w roku 2017 i nadal się temu 
sprzeciwiają. 

Jednak ostatnie zdarzenia ujawnione przez media są przede wszystkim dowodem 
na głęboki kryzys państwa i zagrożeniem dla ochrony wolności i praw każdego z 
nas. Burzą też wiarę i szacunek obywateli zarówno do wymiaru sprawiedliwości, 
jak i do państwa.  

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS od momentu swojego powstania 
sprzeciwia się niszczeniu państwa prawa i aktywnie wspiera atakowanych 
sędziów, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy nie 
godzą się na łamanie praworządności w kraju.  



Dziś również wyrażamy nasze wsparcie dla tych, którzy stali się ofiarami 
kampanii nienawiści zarządzanej przez urzędników Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 

Jako przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Komitecie Obrony 
Sprawiedliwości KOS apelujemy o całościowe, dogłębne, transparentne i 
bezstronne wyjaśnienie sprawy przez powołane do tego organy państwa. 
Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone przy pełnej jawności 
podejmowanych działań, a przede wszystkim z udziałem czynnika społecznego, w 
szczególności z dopuszczeniem do prac organizacji pozarządowych.  

Oczekujemy, że organy władzy będą w tej sprawie działać stanowczo i skutecznie, 
zmierzając do przywrócenia rządów prawa, respektowania orzeczeń sądów 
polskich i europejskich i naprawy Państwa Polskiego.  

Partnerzy KOS: 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy  
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka  
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 
Archiwum Osiatyńskiego  
Stowarzyszenie Amnesty International  
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych  
Forum Współpracy Sędziów

�  2


