
Uchwały 

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie 

z dnia 1 marca 2021 roku. 
 

UCHWAŁA NR 1 

Jednoznacznie potępiamy podejmowane w 2020 i na początku 2021 roku przez władzę 

wykonawczą, oraz przedstawicieli upolitycznionych organów państwa działania zmierzające 

do dalszego politycznego podporządkowania sądownictwa polegające m.in. na: 

- wprowadzeniu ustawy kagańcowej, która m.in. zabrania polskim sędziom - pod groźbą 

usunięcia z zawodu – badania statusu prawnego Izby Dyscyplinarnej SN i neo-KRS oraz sędziów 

powołanych z jej udziałem, ostatecznie ubezwłasnowolniła organy samorządu sędziowskiego, 

oraz umożliwiła wybór lojalnej wobec polityków Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego; 

- wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec wszystkich sędziów, którzy podjęli działania 

w celu wykonania wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r., względnie w inny sposób kwestionowali 

status prawny neo KRS lub Izby Dyscyplinarnej SN (w tym sędziego Pawła Juszczyszyna, który 

został w tym trybie zawieszony w pełnieniu obowiązków); 

- obejściu środka tymczasowego TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. poprzez wykorzystanie 

upolitycznionego Departamentu Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i upolitycznionej 

Izby Dyscyplinarnej SN do usunięcia zbuntowanych sędziów z zawodu poprzez uchylenie im 

immunitetu i zawieszenie w pełnieniu obowiązków (sędziowie Beata Morawiec, Igor Tuleya) ; 

- podjęciu działań dyscyplinarnych przez upolitycznionych centralnych rzeczników 

dyscyplinarnych wobec sędziów wydających orzeczenia w przedmiocie środków 

zapobiegawczych w sprawie karnej byłego wicepremiera Romana Giertycha, oraz wywierania 

presji wobec 14 sędziów z Krakowa, którzy wydali decyzje procesowe w postępowaniu 

cywilnym z powództwa prokuratora Mariusza Krasonia w sprawie z zakresu prawa pracy, przez 

wszczęcie przez Departament Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej postępowania 

karnego w sprawie nadużycia uprawnień; 

- wykorzystaniu politycznie podporządkowanego Trybunału Konstytucyjnego, w którym 

orzekają sędziowie-dublerzy do podjęcia próby unieważnienia uchwały połączonych izb Sądu 

Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., co Trybunał uczynił w wyroku z 20 kwietnia 2020 r; 

- działalności neo-KRS, która promuje sędziów na podstawie kryteriów pozamerytorycznych, 

w tym również kandydata, który dokonał wpłaty na fundusz wyborczy PiS, co przypomina 

średniowieczne praktyki sprzedaży urzędów, a której kilku członków wykorzystało sytuację 

pandemii do uzyskania wypłaty nieproporcjonalnie wysokich, nienależnych diet; 

- wszczynaniu zbiorowych postępowań dyscyplinarnych przeciwko członkom zarządów 

organizacji sędziowskich i grupom sędziów (przeciwko zarządowi „Iustitia”, Stałemu 

Prezydium „Forum Współpracy Sędziów” oraz niektórym sygnatariuszom pisma do OBWE w 

sprawie tzw. wyborów kopertowych); 



- wydawaniu pisemnych instrukcji sędziom przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, 

których celem jest uniemożliwienie stosowania przez sędziów prawa Unii Europejskiej; 

- stałym wzroście ilości bezpodstawnych, motywowanych politycznie postępowań 

dyscyplinarnych i wyjaśniających dotyczących sędziów (obecnie takie postępowania toczą się 

wobec ponad 80 sędziów); 

- braku przeprowadzenia efektywnego śledztwa w sprawie tzw. „farmy trolli w Ministerstwie 

Sprawiedliwości”, czego następstwem jest m. in. kandydowanie byłego wiceministra 

sprawiedliwości Łukasza Piebiaka (który prawdopodobnie kierował działalnością „farmy 

trolli”) do neo KRS, co wręcz urąga standardom niezależności sądownictwa, 

- wniesieniu przez Prezydenta RP w lutym 2021 r. projektu zmian w ustawie o Sądzie 

Najwyższym, które m.in. :  

- umożliwiają obsadę funkcji Prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego przez 

osoby lojalne wobec obozu władzy (poprzez obniżenie kworum na zgromadzeniu 

wyborczym i umożliwieniu Prezydentowi RP arbitralnego wyznaczania komisarzy na 

okres wyborów),    

- umożliwiają politycznie podporządkowanemu Pierwszemu Prezesowi SN arbitralne 

wyznaczanie składów orzekających w najistotniejszych sprawach (w których zapadają 

uchwały mające moc zasad prawnych wiążących inne składy SN), co zmierza do 

ręcznego sterowania orzecznictwem SN. 

 

UCHWAŁA NR 2 

W związku z powyższym domagamy się: 

- natychmiastowego przywrócenia do pracy bezpodstawnie i bezprawnie zawieszonych 

sędziów Beaty Morawiec, Igora Tuleyi oraz Pawła Juszczyszyna, 

- przywrócenia niezależnego i apolitycznego Trybunału Konstytucyjnego, 

- rozwiązania neo KRS i powołania w trybie zgodnym z Konstytucją nowej, apolitycznej 

Krajowej Rady Sądownictwa, 

- likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby 

Dyscyplinarnej SN, odwołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów 

powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasoty, 

a także likwidacji Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, 

- zapewnienie obywatelom prawa do rzetelnego procesu w sprawach, w których 

wskutek udziału neo KRS w procedurze nominacyjnej i awansowej sędziów skład 

orzekający sądu był wadliwy, 

- respektowania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i 

europejskich sądów, w tym zwłaszcza wyroku TSUE z 19 listopada 2020 i jego 

postanowienia o zabezpieczeniu z 8 kwietnia 2021. 


