
 

 

Uchwała nr 1  
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej 

z dnia 26 kwietnia 2019 roku 
 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej stwierdza, że opiniowana informacja 
roczna o działalności sądów działających na obszarze apelacji gdańskiej w 2018 roku nie stanowi 
oceny pracy sędziów, lecz ocenę działań Prezesów Sądów Apelacji Gdańskiej zarządzających 
nimi w roku 2018 oraz stworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości warunków, w jakich ta 
działalność sądów musi być prowadzona.  

Wyrażamy dezaprobatę dla zmian o charakterze ustrojowym i organizacyjnym 
wprowadzanych od 2015 roku w wymiarze sprawiedliwości. Ich skutkiem jest nie tylko postępujący 
proces naruszania zasady trójpodziału władz, prowadzący do podporządkowania władzy 
sądowniczej pozostałym organom władzy ustawodawczej i wykonawczej, lecz wbrew głoszonym 
hasłom reformy wymiaru sprawiedliwości – destrukcja warunków, w jakich odbywa się codzienne 
funkcjonowanie sądów, co skutkuje tak negatywnymi dla obywateli konsekwencjami jak wydłużanie 
się czasu prowadzonych postępowań, chaos organizacyjny i spadek efektywności sądowej 
ochrony praw jednostki. Procesowi temu towarzyszy retoryka w nieuprawniony sposób godząca w 
autorytet wymiaru sprawiedliwości, mająca na celu podważenie zaufania do sądów i sędziów, 
często nacechowana złymi intencjami i odwołująca się do niskich pobudek. 

Jednocześnie wskazanym zjawiskom towarzyszy bagatelizowanie przez osoby 
odpowiedzialne za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce rzeczywistych problemów 
sądownictwa. Zamiast podjęcia reform odpowiadających na rzeczywiste problemy sądów, władza 
ustawodawcza i wykonawcza skoncentrowała się na wprowadzaniu zmian sprzecznych z 
podstawowymi zasadami porządku konstytucyjnego oraz wymianie kadrowej osób zarządzających 
sądownictwem. Nie są przedsiębrane jakiekolwiek realne działania mogące mieć wpływ na 
poprawę funkcjonowania sądów, a te podejmowane dotychczas, jak np. wprowadzenie systemu 
losowego przydziału spraw, nieprzemyślane zmiany przepisów regulujących wewnętrzną 
organizację sądów, wstrzymywanie przez długi czas ogłoszeń o wolnych stanowiskach 
sędziowskich, nieprzejrzysta polityka w zakresie delegowania sędziów, nie dość że niejednokrotnie 
realizowane są nieudolnie, to jeszcze – z oczywistą szkodą dla obywateli – prowadzą do 
dezorganizacji pracy sądów, a w konsekwencji do rzeczywistego chaosu organizacyjnego i 
powiększania trudności w codziennym ich funkcjonowaniu. 

 Zwracamy uwagę, że z perspektywy efektywnego funkcjonowania sądownictwa nie mniej 
istotne od zmian ustawodawczych mających na celu reformę sądownictwa jest również 
zapewnienie odpowiednich warunków pracy i płacy wszystkim zatrudnionym w nich osobom. 
Tymczasem codziennością urzędników sądowych są trudne warunki ich pracy, będące wynikiem 
niedostatecznej obsady etatowej, dużej rotacji kadr, zwiększającej się ilości zadań oraz zmian 
organizacyjnych. Wyrażamy poparcie dla niedostatecznie dotychczas uwzględnionych, a 
słusznych postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych. Takie same problemy 
dotyczą również asystentów sądowych, pomimo, że nie do przecenienia jest znaczenie ich pracy 
dla funkcjonowania sądownictwa. Podkreślenia wymaga w szczególności niski poziom 
wynagrodzeń oraz brak stabilizacji ich sytuacji kadrowej.  

 Sędziowie apelacji gdańskiej stwierdzają, że osiągnięte wyniki pracy w 2018 roku były 
możliwe wyłącznie dzięki rzetelnej pracy sędziów, asystentów oraz urzędników sądowych, którzy 
pomimo niedostatków kadrowych, chaosu organizacyjnego oraz braku stabilizacji sytuacji wymiaru 
sprawiedliwości, kierując się dobrem obywateli, włożyli ogromny wysiłek w zapewnienie jak 
najlepszego w tych warunkach funkcjonowania sądów.   

 Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyrażają 
podziękowanie i uznanie wszystkim sędziom, asesorom, referendarzom sądowym i pracownikom 
sądów okręgu apelacji gdańskiej. 

 

 


