
Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 1 października 2021 r. w sprawie
przeniesienia do innych wydziałów Sędziów SO w Krakowie Macieja Czajki, Beaty

Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej

Pismem z 20 września 2021 r. 11 Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie odmówiło
rozpoznawania spraw w składach z udziałem każdego sędziego, którego kandydatura została
przedstawiona Prezydentowi RP przez tzw. neoKRS powołaną na podstawie Ustawy z dnia 8
grudnia 2017 roku.

Pod pismem podpisało się 11 sędziów z Sądu Okręgowego w Krakowie: Edyta Barańska,
Maciej Czajka, Grzegorz Dyrga, Maciej Ferek, Jarosław Gaberie, Janusz Kawałek, Joanna
Makarska, Dariusz Mazur, Beata Morawiec, Ewa Szymańska, Katarzyna Wierzbicka.

W połowie września podobne decyzje podejmowali inni sędziowie. Między innymi Waldemar
Żurek, również sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sędziowie wskazali, że orzeczenie wydane w składzie z udziałem sędziego powołanego w
wyżej opisanych warunkach będzie naruszało prawo Unii Europejskiej, polską Konstytucję
oraz artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do sądu) ze względu na to, że
wyda je organ niebędący „niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą”.

W konsekwencji, politycznie mianowana na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w
Krakowie SSR Dagmara Pawełczyk – Woicka, prywatnie koleżanka Ministra Zbigniewa
Ziobry, w dniu 23 września 2021 r. wydała komunikat, w którym poinformowała o donosie do
upolitycznionego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz o zmianie
podziału czynności wskazanych 11 sędziów.

Jednocześnie, pełniąca obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, skierowała do ww.
sędziów pismo, w którym odmowę rozpoznawania spraw z sędziami powołanymi z udziałem
tzw. neoKRS potraktowała jako odmowę przestrzegania ślubowania sędziowskiego.

Pełniąca obowiązki Prezesa wezwała równocześnie sędziów w terminie 30 dni do wskazania,
czy pozostają w bezwarunkowej gotowości do orzekania w przydzielonych sprawach.

W odpowiedzi na powyższy komunikat i wezwanie Pani D. Pawełczyk-Woickiej, 11 sędziów
podtrzymało swoje stanowisko i wskazując na elementarny brak zrozumienia u ww. zarówno
zajętego przez nich stanowiska, obecnego stanu prawnego, jak i znaczenia sędziowskiego
ślubowania, oświadczyli, że mają nie tylko prawo, ale wręcz bezwzględny obowiązek badania
prawidłowości obsady sądu, co jest działaniem w obronie interesu obywateli, którzy mają
prawo oczekiwać wyroków pozbawionych wad prawnych.

Sędziowie przy tym powołali się w sposób szczegółowy na orzeczenia sądów krajowych, jak
też europejskich. Pismo podpisano w dniu 29 września 2021 r.
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Obecnie, troje z tych sędziów zostało zdegradowanych w strukturach sądu. Sędzia Morawiec
została przeniesiona z Wydziału IV Odwoławczego, który rozpatruje apelacje od wyroków
pierwszej instancji, do Wydziału III Karnego, w którym zapadają wyroki pierwszej instancji.

Do Wydziału VI Karnego, orzekającego w pierwszej instancji, z innego wydziału
odwoławczego trafiła także sędzia Katarzyna Wierzbicka, była wiceprezes tego sądu,
odwołana w przeszłości razem z sędzią Morawiec przez Ziobrę.

Wieloletni karnista - sędzia Maciej Czajka z Wydziału III Karnego został przeniesiony do
Wydziału I Cywilnego. Był wcześniej pełnomocnikiem B. Morawiec, gdy nieuznawana przez
Sąd Najwyższy jego Izba Dyscyplinarna zajmowała się sprawą uchylenia jej immunitetu.

Sędziowie Stowarzyszenia Sędziów Themis w pełni zgadzają się z argumentacją 11 sędziów
podpisanych pod pismem z dnia 20 i 29 września tego roku.

Po raz kolejny oświadczamy, że neoKRS powołana na podstawie Ustawy z dnia 8 grudnia
2017 roku nie jest organem znanym prawu europejskiemu i polskiej Konstytucji. To już
Rzeczpospolita, a więc nie tylko rządzący politycy, ale wszyscy obywatele ponoszą
odpowiedzialność majątkową za nieprawidłowo obsadzone sądy (np. orzeczenie ETPC ws.
Reczkowicz przeciwko Polsce, skarga nr 43447/19). Dodajemy, że obserwując politykę
rządzących, jak też podległych im sędziów w tym Pani D. Pawełczyk-Woickiej, tych strat nie
tyle już wizerunkowych, ale majątkowych dla RP będzie znacznie więcej.

Jako sędziowie stowarzyszenia Sędziów Themis żądamy więc obecnie zatrzymania wszelkich
represji wobec sędziów stosujących prawo europejskie i polską Konstytucję, uchylenia
niezgodnych z prawem zarządzeń o przeniesieniu sędziów Beaty Morawiec, Katarzyny
Wierzbickiej, Macieja Czajki i Waldemara Żurka do innych wydziałów oraz wstrzymania
przydzielania spraw sędziom powołanych przy udziale tzw. neoKRS, przynajmniej do czasu
ustanowienia KRS znanej polskiej Konstytucji i prawu europejskiemu.

DOŚĆ REPRESJONOWANIA SĘDZIÓW ZA STOSOWANIE PRAWA!

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis

https://tvn24.pl/polska/krakow-sedziowie-beata-morawiec-maciej-czajka-i-katarzyna-wierzbicka-przeniesieni-do-innych-wydzialow-wczesniej-odmowili-orzekania-z-powolanymi-przez-nowa-krajowa-rade-sadownictwa-5431605
https://tvn24.pl/polska/sedzia-beata-morawiec-nieuznawana-przez-sad-najwyzszy-izba-dyscyplinarna-zdecydowala-w-jej-sprawie-5114170
https://tvn24.pl/polska/sedzia-beata-morawiec-nieuznawana-przez-sad-najwyzszy-izba-dyscyplinarna-zdecydowala-w-jej-sprawie-5114170

