
Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 5 lipca 2021 r.  

1. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis z zażenowaniem przyjmuje postawę sędziów, 
którzy głosowali za podjęciem uchwały Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 
czerwca 2021 r., w której organ ten wystąpił do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego 
Sędziów Sądów Powszechnych o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego 
Waldemara Żurka z powodu jego udziału w „Tour de Konstytucja”. Zgodnie ze stanowiskiem 
Rady Europy, a także orzecznictwem ETPCz sędzia ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek 
zabierania głosu w sytuacji zagrożenia praworządności, a taki właśnie stan rzeczy od kilku lat 
panuje w Polsce. Wszystkie osoby, które głosowały za podjęciem tej uchwały, tj. Bartłomiej 
Migda, Michał Puza, Piotr Skrzyszowski, Małgorzata Święch, Jarosław Koczański, 
Małgorzata Zając, Ewa Motyczyńśka-Pałys, oraz Dagmara Pawełczyk-Woicka zostały 
nominowane na funkcje prezesów sądów bez udziału samorządu sędziowskiego, na mocy 
arbitralnej decyzji czynnego polityka obozu władzy – Ministra Sprawiedliwości. Osoby te 
zawdzięczają pełnione przez siebie funkcje nie swoim merytorycznym umiejętnościom i 
zasługom wobec wymiaru sprawiedliwości, ale lojalnością wobec obozu władzy, której 
obecnie odpłacają się haniebną uległością i służalczością, która nie przystoi sędziemu. 

2. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” popiera uchwałę 75 sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 2 lipca 2021 r. stwierdzającą nieskuteczność uchwały o zezwoleniu na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Józefa Iwulskiego, jako podjętej przez 
Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która nie stanowi niezależnego i bezstronnego sądu w 
rozumieniu polskiej Konstytucji, EKPC, a także prawa europejskiego. Wyrażamy 
przekonanie, że powołana decyzja Izby Dyscyplinarnej stanowi w gruncie rzeczy personalny 
atak przeciwko Prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i ma na celu w krótszej 
perspektywie ułatwienie wyboru przyszłego prezesa tej Izby według klucza politycznego, a w 
dłuższej perspektywie doprowadzenie do wycofania licznych pytań prejudycjalnych 
skierowanych przez tę Izbę do TSUE. 

3. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, w związku z wyrokiem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 czerwca 2021 r. stwierdzającym naruszenie przez 
Polskę art. 6 par. 1 EKPC w związku z trybem odwołania na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 
2017 r. 159 prezesów i wiceprezesów polskich sądów wzywa do zrzeczenia się pełnienia 
funkcji przez następców odwołanych prezesów i wiceprezesów, a także do podania się do 
dymisji przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. 
Zbigniew Ziobro ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpodstawne odwołanie przed 
upływem ich kadencji i bez prawa sądowej kontroli tych decyzji wymienionych prezesów i 
wiceprezesów sądów, co częstokroć odbywało się w formie przesłanych faxem i nie 
zawierających uzasadnienia dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, było działaniem 
naruszającym trójpodział władzy i odrębność władzy sądowniczej a więc niezgodnym z 
cywilizowanymi standardami. Zwracamy uwagę, że obecny Minister Sprawiedliwości – 
Prokurator Generalny odpowiada za całą pseudoreformę wymiaru sprawiedliwości, której 
rzeczywistymi „osiągnięciami” jest bardzo duża liczba bezpodstawnych, politycznie 



motywowanych postępowań dyscyplinarnych i karnych przeciwko sędziom, 
ubezwłasnowolnienie samorządu sędziowskiego, polityczna wasalizacja takich organów, jak 
Prokuratura, dwie powołane w 2018 r. izby Sądu Najwyższego, Krajowa Rada Sądownictwa, 
Prezesi i Kolegia sądów powszechnych, a także znaczące pogorszenie sprawności 
postępowań sądowych, które nastąpiło jeszcze przed pandemią. Opisane działania 
doprowadziły do rozmontowania instytucjonalnych gwarancji niezależności polskiego 
sądownictwa, czego nieuniknionym następstwem będą kolejne niekorzystne dla Polski 
orzeczenia trybunałów międzynarodowych i związana z nimi odpowiedzialność 
odszkodowawcza Skarbu Państwa, która dotyczy nie tylko 159 odwołanych przed terminem 
prezesów i wiceprezesów sądów, ale i innych sędziów poddanych różnego rodzaju represjom 
(karnym, dyscyplinarnym i administracyjnym), a w nieodległej przyszłości zapewne 
szerokich rzesz obywateli pozbawionych prawa do rzetelnego procesu przez niezawisłym i 
bezstronnym sądem. W dalszej perspektywie działania te mogą spowodować utratę przez 
Polskę funduszy europejskich i polexit. Minister Zbigniew Ziobro jest również osobiście 
odpowiedzialny za przekształcenie funduszu sprawiedliwości, którego ustawowym celem jest 
wspieranie ofiar przestępstw i pomoc skazanym w resocjalizacji, w fundusz promocyjno-
wyborczy partii „Solidarna Polska”, oraz fundusz inwigilacji obywateli (zakup systemu 
„Pegasus”). W związku z powyższym można śmiało stwierdzić, że minister Zbigniew Ziobro 
jest największym szkodnikiem w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

4. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” przestrzega przed skutkami zapowiadanego 
kolejnego etapu pseudoreformy wymiaru sprawiedliwości polegającego na spłaszczeniu 
struktury sądownictwa powszechnego. Informujemy opinię publiczną, że zmiana ta nie była 
konsultowana ze środowiskiem sędziowskim ani też naukowym, nie przedstawiono żadnych 
jej szczegółowych założeń, celów czy też analiz, które by wskazywały na zasadność takiej 
zmiany. Jej jedynym oficjalnie podawanym celem jest „zakończenie reformy sądownictwa”, 
co - w połączeniu z omówionym w uchwale 3 przebiegiem dotychczasowej pseudoreformy - 
pozwala przypuszczać, że chodzi wyłącznie o usunięcie z zawodu, względnie degradację 
zawodową sędziów, którzy protestują przeciwko upolitycznieniu sądownictwa. Oparta na 
takich założeniach, źle przygotowana, dotykająca całej struktury sądownictwa powszechnego, 
przeprowadzana rękami niekompetentnych prezesów sądów zmiana struktury sądownictwa 
nieuchronnie doprowadzi do trudnego do wyobrażenia chaosu w wymiarze sprawiedliwości a 
tym samym zagrozi gwarantowanemu traktatami międzynarodowymi prawu obywateli do 
sądu.


