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Szanowni Państwo, Dostojni Goście.  
 

Witam wszystkich Państwa na naszej konferencji naukowej: „Ławnik, 
sędzia pokoju, ława przysięgłych – społeczeństwo w wymiarze spra-
wiedliwości”.  

Witam w imieniu Ministra Sprawiedliwości panią sędzię Katarzynę 
Frydrych, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Witam pana sędziego Stanisława Piotrowicza, sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego, reprezentującego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.  

Witam reprezentującego Naczelny Sąd Administracyjny pana sędzie-
go profesora Antoniego Hanusza. 

Witam członka rady legislacyjnej oraz szefa kancelarii prezesa Na-
czelnego Sądu Administracyjnego pana Hieronima Kulczyckiego. 

Bardzo serdecznie witam posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
pana Pawła Kukiza oraz pana Jarosława Sochajkę. 

Witam prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Izby Cywilnej, sędziego, 
panią profesor Joannę Misztal-Konecką. 

Witam wiceprzewodniczącego rady legislacyjnej, sędziego Sądu 
Najwyższego, panią profesor Elżbietę Karską wraz z członkami Rady 
Legislacyjnej.  

Witam wszystkich sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów 
powszechnych. 

Witam dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pana Da-
riusza Pawłyszcze wraz z kierownictwem szkoły. 
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Bardzo serdecznie witam redaktora naczelnego kwartalnika Krajowej 
Rady Sądownictwa „Consilium Iuridicum” pana Wojciecha Kotowskiego. 

Witam także przewodniczącą Rady Naukowej kwartalnika Krajowej 
Rady Sądownictwa „Consilium Iuridicum” panią profesor Marię Gondek 
oraz członków rady naukowej kwartalnika. 

Serdecznie witam przewodniczącego rady ławniczej Sądu Najwyż-
szego pana Aleksandra Popończyka wraz z członkami rady. 

Witam przewodniczącego Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów 
Społecznych pana Jerzego Ząbkiewicza wraz z przedstawicielami stowa-
rzyszenia.  

Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Ławników Polskich. 
Witam przybyłych reprezentantów organu władzy publicznej urzędów 

administracji państwowej. 
Także witam serdecznie przedstawicieli świata nauki, naszych prele-

gentów: prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie pana Bartłomieja Migdę, 
pana doktora Jakoba Madziarza, pana doktora hab. Piotra Juchacza, pa-
na profesora Dariusza Dudka. 

Pan sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz przyjdzie w dal-
szej części konferencji, obowiązki służbowe zatrzymały go w sądzie.  

Witam posłów, senatorów oraz sędziów, wszystkich członków Krajo-
wej Rady Sądownictwa. Nie wymieniam z nazwiska, ponieważ jesteśmy 
tutaj gospodarzami. 

Witam Państwa obecnych na konferencji Krajowej Rady Sądownictwa. 
Proszę Państwa, przewodnicząca Stowarzyszenia Ławników Polskich 

nie mogła z przyczyn osobistych uczestniczyć w konferencji, ale przysłała 
list do Państwa, którego fragmenty pozwolę sobie zacytować: „Jest nam 
niezmiernie miło, że Krajowa Rada Sądownictwa pamięta o ławnikach za-
pomnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Proszę przekazać 
uczestnikom spotkania życzenia owocnych obrad oraz rzeczowej kon-
struktywnej dyskusji. Szanowni przedstawiciele Krajowej Rady Sądownic-
twa, panie i panowie sędziowie, panie i panowie politycy, w waszych rę-
kach leży los wymiaru sprawiedliwości. Zróbcie wszystko, co w waszej 
mocy, aby społeczeństwo miało swoich przedstawicieli w sądach, wydzia-
łach cywilnych. Jest to ważne dla społeczeństwa i praworządności. My 
ławnicy jesteśmy gotowi do służby społeczeństwu i konstruktywną meryto-
ryczną pomoc sędziom zawodowym będziemy świadczyć”.  
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Audytorium im. Prof. J. Mikułowskiego Pomorskiego podczas Konferencji 
Naukowej „Ławnik, sędzia pokoju, ława przysięgłych – społeczeństwo 
w wymiarze sprawiedliwości”, 24 listopada 2022 r. 


