
UCHWAŁA 

Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

 z 29 czerwca 2018 roku 

w sprawie zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości 

 

 

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy popiera uchwały podejmowane 

przez samorządy sędziowskie w całej Polsce, a utożsamiając się z nimi: 

- wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec działań, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, 

Krajowej Rady Sądownictwa, a także postaw sędziów wchodzących w jej skład, uznając je za 

niegodne pełnionego urzędu sędziego;  

- wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa działań 

nakierowanych na pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej i represjonowanie - za rzekome 

zaangażowanie polityczne – sędziów, którzy publicznie występują w obronie niezależności sądów 

i niezawisłości sędziowskiej, co stanowi ograniczanie konstytucyjnie gwarantowanej każdemu 

obywatelowi, także sędziom, wolności wypowiedzi, które nie pozostają w sprzeczności z zasadami 

etyki zawodowej; 

- przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską o niezwłoczne skierowanie do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, w trybie przewidzianym w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wnioskiem o zawieszenie stosowania tej ustawy do 

czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał i powstrzymanie władzy wykonawczej od sprzecznego z 

Konstytucją RP usuwania sędziów Sądu Najwyższego, nieuchronnie prowadzącego do katastrofalnej 

w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, a także sądów powszechnych; 

 - ocenia nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego nowy skład 

kolegium sądu okręgowego, jako wprowadzoną z rażącym naruszeniem standardów rzetelnej 

legislacji, ze względu na pominięcie przepisów przejściowych, które określałyby status kolegiów 

ukonstytuowanych  pod rządem dotychczas obowiązujących przepisów; 

-  wyraża zdecydowany sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach 

apelacyjnych bez ich zgody, z pogwałceniem zasady wyrażonej w art. 180 ust. 2 Konstytucji RP; 

- przyłącza się do apeli kierowanych do wszystkich sędziów w Polsce, by nie ulegali naciskom, 

próbom zastraszania i wywierania na nich presji przez rządzących, a samorządy sędziowskie do 

jednoznacznych i zdecydowanych postaw sprzeciwiających się wszelkim działaniom, zmierzającym 

do podporządkowania sądów i sędziów władzy politycznej; 

- zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do opublikowania niniejszej uchwały na 

stronie internetowej Sądu. 


