
  
 
 
 
 

 
Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów zostało założone w 2006 roku przez członków Nowego 
Związku Sędziów w Saksonii. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich sędziów oraz prokuratorów, 
którzy zgadzają się z jego celami. Opłata członkowska wynosi aktualnie 5 € miesięcznie, dla polskich 
członków 2,5 € ( lub 10 PLN). 
  
Jak doszło do założenia Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Sędziów? 
 
Nowy Związek Sędziów, do którego celów należy przekraczająca granice państw wymiana poglądów, od 
1988 roku próbował nawiązać kontakty z polskim wymiarem sprawiedliwości. Od tego czasu odbywają 
się wspólne spotkania i zjazdy, na przemian w Polsce i w Niemczech, przyczyniające się do długotrwałego 
porozumienia. 
 
Z inspiracji Nowego Związku Sędziów polscy koledzy zorganizowali się w niezależnym związku sędziów 
– Stowarzyszeniu IUSTITIA. Z tymże stowarzyszeniem utrzymywano dalsze kontakty, po niemieckiej 
stronie głównie przez saksoński oddział Nowego Związku Sędziów.  
Dzięki Niemiecko – Polskiemu Stowarzyszeniu Sędziów stworzone zostały nowe ramy organizacyjne, by 
rozszerzać możliwość spotkań polskich i niemieckich uczestników, niezależnie od ich przynależności do 
związków zawodowych oraz by usprawniać przepływ informacji i różnych form wymiany. 
 
Cele Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Sędziów: 
 
W tym duchu Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów założyło sobie jako cel: 
- wspieranie obopólnego zrozumienia systemów prawnych w Polsce i w Niemczech,  
- przyczynianie się do ujednolicania systemów prawnych w ramach Unii Europejskiej,  
- wzmacnianie niezależności sędziowskiej poprzez wzajemną pomoc, 
- przyczynianie się do porozumienia między Niemcami a Polakami poprzez osobiste kontakty 
- przekazywanie informacji o rozwoju ustawodawstwa, orzecznictwa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce.  
 
Cele te powinny zostać osiągnięte przede wszystkim poprzez wspólne spotkania i zjazdy, dostępne 
zasadniczo dla każdego.Przewidywana jest współpraca z innymi organizacjami. m.in. z Niemiecko – 
Polskim Związkiem Prawników i z odziałami IUSTITII. Planowane są ponadto regularne informacje na 
temat nowych zjawisk w Polsce za pomocą biuletynów oraz informacji  na stronę internetową . 
 
Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów działa wyłącznie w celach bezpośredniej użyteczności 
publicznej w znaczeniu §51 i n. niemieckiej ustawy podatkowej. Członkiem związku może zostać każdy, 
kto jest sędzią lub prokuratorem (także emerytowanym). Natomiast członkiem wspierającym może zostać 
każdy, kto popiera cele Związku. (opłata min. 3 €  miesięcznie) 
_____________________________________________________________________________ 
 
do:,     Thomas Guddat, Vors.  DPRV e.V.c/o Birkenstraße 20 , 01328 Dresden  0049(0)1715252163 
mobil), Email: kontakt@thomas-guddat.de   lub do Wiceprezesa DPRV e.V.  c/o Sad Rejonowy w Brzegu 
Iwona Twardzik, Bolesława Chrobrego 31, Pl-49-300 Brzeg     Email:  iwatwardzik@op.pl             
              
 

 wnioskuję o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia jako członka od  
 

 Chcę zostać członkiem wspierającym, i będę wpłacać opłatę miesięczną w wysokości 
  

 Proszę o dalsze informacje na temat Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Sędziów 
 
nazwisko, imię: ...........................................................................................,  
 
adres:........................................................................................................ 
 
zawód/stanowisko:............................................................................................... 
 
sąd/prokuratura:............................................................................, 
 
telefon:................................, e-mail:..............................................................,  
 
 
 
 data                                                                            podpis 
 

    Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Sędziów              

Deutsch-Polnische Richtervereinigung e.V.  
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Vorsitzender: 
Wolfgang Howald 
Vizepräsident des 
Landesarbeitsgerichts a.D. 
Goethestraße 23 
D - 01109 Dresden 
Tel. +49(0)351-8804027 
cw.howald@kabelmail.de 
Stellvertreter: 
Thomas Guddat 
Sächsisches Landessozialgericht 
Parkstraße 28 
D - 09120 Chemnitz 
Tel. +49(0)371- 4538253 
Thomas.Guddat@nrv-net.de 
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