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SĄD BLIŻEJ LUDZI: ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE I PANEL DYSKUSYJNY 

Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127
11 września, godz. 17:00, sala rozpraw nr. 221 (II piętro)

wstęp wolny

Sąd jest instytucją zaufania publicznego, która służy przede wszystkim obywatelom.  Z wielu powodów 
prawdziwość tego stwierdzenia jest zachwiana. Niedostatki w komunikacji sąd - obywatel to pięta 
achillesowa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i źródło niezadowolenia jego „klientów”. 
Tymczasem sądy są nie tylko mieczem wydającym wyroki. Zapominamy, że stanowią też tarczę, która 
chroni nas przed nadmierną ingerencją Państwa. 

Państwo to potężna machina, która reguluje kwestie bliskie każdemu z nas: podatki, świadczenia społeczne, 
edukację czy opiekę zdrowotną. W drodze ustaw, rozporządzeń i innych aktów wykonawczych realizowane 
są ustalenia polityków, którzy wybrani w demokratycznych wyborach reprezentują obywateli. W sądach 
natomiast na podstawie prawa i w jego granicach, często dokonuje się interpretacja tego, jak prawo odnosi 
się do rzeczywistości, lub  — jak rzeczywistość odzwierciedla przepisy prawa. Proces ten pozostaje jednak 
często niejasny i niezrozumiały. Zawiła komunikacja i skomplikowane procedury oddalają nas od poczucia, 
że Sądy są rzeczywiście sprawiedliwe. 

Organizujemy to spotkanie w otwartej formule, bo chcemy, żeby każdy mógł przyjść do sądu i przekonać się, 
że w sądzie ludzie spotykają ludzi, że łączy nas potrzeba sprawiedliwości – mówi Prezes Sądu Okręgowego 
w Warszawie, sędzia Małgorzata Kluziak. Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sędzia 
Paweł Iwaniuk dodaje: Jeżeli jesteście ciekawi jak ta sprawiedliwość powstaje, przyjdźcie i zobaczcie sąd od 
strony, którą widzą sędziowie. Może lepiej się zrozumiemy.

Dla tych, którzy tego dnia będą w sądzie po raz pierwszy, oprócz dyskusji odbędzie się też symulacja 
prawdziwej rozprawy. Wszystko po to, by zrozumieć jak w praktyce działają sądy, czym kierują się sędziowie 
wydając wyroki i wreszcie, – dlaczego wyrok nie zawsze odzwierciedla oczekiwania uczestników sporu 
sądowego. Gościem spotkania będzie Jerzy Radziwiłowicz, wybitny aktor, „Człowiek z żelaza” który zainicjuje 
dyskusje na temat istoty sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 

Chcemy pokazać sędziego jako „empatycznego rozjemcę”, działającego w granicach i na podstawie prawa. 
Sąd powinien być postrzegany, jako niezależna od władzy instytucja, do której właśnie dzięki niezależności 
obywatel może mieć zaufanie i obdarzać ją autorytetem – mówi adwokat Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy 
Obywatelskiej „Wolne Sądy”. Polacy mają świadomość tego, że niezależność sądów to podstawa demokracji. 



Tak liczne zainteresowanie obywateli dyskusją wokół reformy sądownictwa zmobilizował nas, przedstawicieli 
zawodów prawniczych, do tego by odrobić także swoją lekcję. Chcemy podzielić się naszą wiedzą z tymi, 
którzy chcą zaangażować się w tę debatę, ale też nadchodzącą rozmowę o kształcie konstytucji. Mamy 
świadomość tego jak skomplikowana i delikatna jest ta materia prawna. Wiemy też, że język prawa często 
nie jest przystępny dla laików, a przecież prawo dotyczy każdego z nas. Dlatego to właśnie komunikacja jest 
teraz tak ważna. – podkreśla Wawrykiewicz.
 
W trakcie spotkania odbędzie się panel dyskusyjny i szeroka debata z publicznością pod hasłem „Wszystko 
co chcielibyście wiedzieć o sądach, ale boicie się zapytać”. W dyskusji wezmą udział:
• dr hab. prof. UW Marcin Matczak, 
• Monika Pawłowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, 
• adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – przedstawicielka Inicjatywy Obywatelskiej „Wolne Sądy”, 
• Ewa Ivanova – dziennikarka, publicystka prawna, 
• Bartosz Pilitowski – Prezes zarządu Fundacji Court Watch. 

Na zakończenie odbędzie się symulacja rozprawy „Zróbmy prywatkę jakiej nie widział świat” – zobaczymy 
uczestników imprezy, której konsekwencje znalazły swój finał na sali sądowej. 

Szczegółowy program spotkania stanowi załącznik do komunikatu. 

Spotkanie organizowane jest przez: Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga 
w Warszawie oraz Inicjatywę Obywatelską „Wolne sądy”. 

Informacji o projekcie udzielają: 
Rzecznik Prasowy Sądu, Sędzia Sądu Okręgowego, Anna Ptaszek: 606 786 440
Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram 505 710 284
Adw. Michał Wawrykiewicz 501 482 844
Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 602 501 083
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ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA – przywitanie gości oraz przedstawienie prelegentów

SSO Małgorzata Kluziak, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie 

SSO Paweł Iwaniuk, prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przedstawicielka Inicjatywy Obywatelskiej Wolne Sądy,  

wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

WPROWADZENIE
Jerzy Radziwiłowicz

PANEL DYSKUSYJNY: WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O SĄDACH, ALE BOICIE SIĘ O TO ZAPYTAĆ
Moderatorzy: 

SSO Anna Ptaszek, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie 
adw. Michał Wawrykiewicz, przedstawiciel Inicjatywy Obywatelskiej Wolne Sądy

Prelegenci:  

dr hab. prof. UW Marcin Matczak 
Monika Pawłowska, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, przedstawicielka Inicjatywy Obywatelskiej Wolne Sądy 

Ewa Ivanova, dziennikarka, publicystka prawna 

Bartosz Pilitowski, prezes zarządu Fundacji Court Watch 

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM OBYWATELI

PODSUMOWANIE SPOTKANIA
Jarosław Gwizdak, SSR Katowice-Zachód w Katowicach

ZRÓBMY PRYWATKĘ JAKIEJ NIE WIDZIAŁ ŚWIAT 
Symulacja rozprawy

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

17.00-17.10

17.10-17.25

17.25-18.15

18.15-18.45

18.45-18.55

19.00-20.30

20.30

AGENDA


