Forum Współpracy Sędziów – co to jest?
Forum Współpracy Sędziów utworzone zostało na podstawie uchwał zebrań Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów
Okręgów oraz Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 20 marca 2017 r. Stworzenie Forum było reakcją na
pozbawienie sędziów organów samorządu sędziowskiego na szczeblu ogólnopolskim, dokonane dalece odbiegającą od standardów
konstytucyjnych nowelizacją ustawy o KRS z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 3). Delegaci poszczególnych sądów do FWS po
raz pierwszy zostali wybrani na zebraniach sędziów zwołanych w dniu 20 kwietnia 2017 r. w większości sądów, zgodnie z przyjętym
parytetem: po 1 z sądów rejonowych, 2 – z SO i po 3 z SA, 4 z SN, 3 z NSA, 2 z WSA, a nawet także 2 z WSO i 1 z WSG.
Wybrani na tych zebraniach delegaci, w liczbie około 200 sędziów, spotkali się na I zjeździe przedstawicieli FWS w dniu 10
czerwca 2017 r. w Warszawie, gdzie uchwalili ,,Deklarację FWS” stanowiącą podstawę działania Forum.
Deklaracja określa FWS jako płaszczyznę porozumienia, platformę współpracy i pomost komunikacyjny łączący sędziów poprzez
ich reprezentantów wyłonionych w sposób demokratyczny na kształt oddolnie organizującego się samorządu.
Forum Współpracy Sędziów ma charakter stałej, niesformalizowanej konferencji umożliwiającej uczestnikom, działającym w
warunkach pełnej dobrowolności, komunikację pomiędzy sędziami na poziomie ogólnokrajowym. Do celów i zadań Forum należy m.in.
stworzenie wszystkim sędziom możliwości wymiany poglądów w sprawach dotyczących sędziów i sądów oraz prezentowanie opinii
publicznej głosu środowiska sędziowskiego zaangażowanego w doskonalenie organizacji wymiaru sprawiedliwości i wzmacnianie
standardów demokratycznego państwa prawnego.
Pracami FWS kieruje piętnastoosobowe Stałe Prezydium, wybrane ostatnio na III Zjeździe Przedstawicieli, w dniu 11 stycznia
2020 r. Jego Przewodniczącym jest sędzia Bartłomiej Starosta. W ramach Forum działa również Zespół Interwencyjny monitorujący
przypadki zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
Wyboru przedstawicieli do FWS dokonano jak dotychczas w 188 sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych różnego
szczebla. Sędziowie z sądów, które jak dotąd nie wyłoniły swoich reprezentantów, mogą w każdej chwili to uczynić, o czym zostali
powiadomieni. Wśród sądów, które dokonały wyboru przedstawicieli, znajdują się jednostki największe liczebnie, co pozwala
stwierdzić, że Forum Współpracy Sędziów obejmuje swym zasięgiem większość polskich sędziów.
Z licznych działań podjętych przez FWS wymienić można przeprowadzenie wśród sędziów referendum na temat faktycznej roli
organu funkcjonującego obecnie pod nazwą Krajowa Rada Sądownictwa. Wypowiedziało się w nim ponad 3840 sędziów orzekających w
naszym kraju, z czego ponad 90 % stwierdziło, że organ ten nie wypełnia należycie konstytucyjnej roli Krajowej Rady Sądownictwa, a
bez mała 90 % potwierdziło, że sędziowie wchodzący w skład tego ciała powinni podać się do dymisji.
Za ostatnią uchwałą Forum Współpracy Sędziów z 29 marca 2020 r. apelującą o wprowadzenie w Polsce stanu klęski żywiołowej
zagłosowało 115 przedstawicieli sądów z całego kraju, przy zaledwie jednym głosie wstrzymującym się.
Więcej informacji o Forum i jego działaniach można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://forumfws.eu/ lub
stronie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/forumfws/ albo koncie na portalu Twitter: @forumfws

