
Ad. 00 

 

Uchwała 

Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie solidarności z sędziami 
 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 statutu Uniwersytetu Śląskiego: 

  
 

§ 1 
 

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wyraża swój stanowczy 
sprzeciw wobec licznych przypadków wszczynania wobec sędziów postępowań 
wyjaśniających w związku z ich publicznymi wypowiedziami. Standardem europejskim jest, 
że sędzia to także obywatel, który ma prawo publicznie zabierać głos, a także protestować, 
gdy łamane są elementarne zasady państwa prawa. Charakter taki mają zmiany w wymiarze 
sprawiedliwości wprowadzone nowelizacjami ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie 
Sądownictwa i prawie o ustroju sądów powszechnych.  
 

§ 2 
 
Rada Wydziału wyrażą pełną solidarność z sędziami, wobec których z powodów politycznych 
wszczynane są postępowania wyjaśniające. Środowisko akademickie wspiera godną 
postawę sędziów broniących pryncypiów państwa prawa i zapewnia, że będzie skrupulatnie 
odnotowywać każdy przypadek naruszenia prawa przez władzę wykonawczą. Jednocześnie, 
Rada Wydziału odnotowuje fakt, że aktualne standardy postępowań dyscyplinarnych wobec 
sędziów podporządkowują postępowanie dominującej roli polityka – Ministra Sprawiedliwości 
i nie zapewniają standardów rzetelnego postępowania wobec obwinionych sędziów.  
 

§ 3 
 

Oddanie sądów pod wpływ polityczny rażąco narusza zasadę trójpodziału władzy wyrażoną 
w Konstytucji RP oraz polskie zobowiązania międzynarodowe. Jako prawnicy – akademicy, 
odpowiedzialni za kształcenie studentów prawa, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec 
naruszania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Standard konstytucyjny powinien być jak 
najszybciej przywrócony, a osoby winne naruszeń rozliczone.  
 

§ 4 
 
Nie do przyjęcia jest podważanie mocy obowiązującej orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Obowiązek zapewnienia im skuteczności jest polskim zobowiązaniem 
międzynarodowym. Autorytet organów sądowych wynika z ich legitymacji związanej m.in. z 
przekonaniem o konieczności wykonywania wyroków sądowych. Podważanie tego autorytetu 
niszczy państwo i prowadzi do anarchii prawnej, czego rażącym przykładem jest polityczne 
podporządkowanie Trybunału Konstytucyjnego.  



Ad. 00 

 
§ 5 

 
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wzywa inne ośrodki 
akademickie w Polsce oraz organy prawniczych samorządów zawodowych do solidarnego 
przyłączenia się do uchwały. Wszyscy polscy sędziowie powinni mieć przekonanie, że nie są 
osamotnieni w swojej walce o niezależność i niezawisłość.  
 
 

 
DZIEKAN 

Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego 

 
prof. dr hab. Czesław Martysz 


