
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 4 
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej 

z dnia 26 kwietnia 2019 roku 

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z ubolewaniem odnotowuje kolejną 
wypowiedź Premiera Polskiego Rządu Mateusza Morawieckiego udzieloną na Uniwersytecie w 
Nowym Jorku w dniu 18 kwietnia 2019 roku, w której na uzasadnienie „reform” wymiaru 
sprawiedliwości Pan Premier przywoływał kłamliwe i zmanipulowane fakty /jak brak wyciągnięcia 
konsekwencji wobec sędziego, który padł ofiarą prowokacji dziennikarskiej, twierdzenia o 
skorumpowanym systemie wymiaru sprawiedliwości i sędziach, czy podane jako przejaw korupcji 
uzgadnianie wyroków przez sędziów Sądu Najwyższego, oparte na nielegalnych podsłuchach, czy 
wreszcie skalę poparcia dla przeprowadzanych zmian w wymiarze sprawiedliwości ze strony 
społeczeństwa/. Przywołanie przez Pana Premiera zmian w sądownictwie francuskim po upadku 
rządy Vichy i reform Premiera Michela Debrè i Prezydenta Charlesa de Gaulle’a  w kontekście 
uzasadnienia zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości poczytujemy jako celowe 
zmanipulowanie opinii publicznej mające na celu porównanie sytuacji polskich sędziów do tych z 
reżimu Vichy, służące dalszej dyskredytacji polskich sędziów i podważaniu zaufania obywateli dla 
wymiaru sprawiedliwości. 

Sprzeciwiamy się określaniu polskich sędziów przez Premiera polskiego rządu na potrzeby 
uzasadnienia wprowadzanych zmian w wymiarze sprawiedliwości mianem sędziów 
postkomunistycznych, nawiązujących do reżimu, który upadł w Polsce 30 lat temu. Manipulacją i 
kłamstwem nazywamy zarzut pod adresem polskich sędziów, że 30 lat po przewrocie ustrojowym 
polskie sądownictwo ma charakter postkomunistyczny, w sytuacji gdy przeciętny wiek sędziego w 
Polsce wynosi niewiele ponad 40 lat.  

Równie kłamliwe są twierdzenia o korupcji w polskim wymiarze sprawiedliwości w sytuacji, 
gdy w latach 2007-2017 tylko jeden sędzia został skazany za przestępstwo przyjęcia korzyści 
majątkowej w związku ze sprawowaną funkcją.  

Motywowane osiągnięciem doraźnych celów politycznych bezpodstawne podważanie 
autorytetu polskiego wymiaru sprawiedliwości prowadzi do anarchizacji życia publicznego w kraju. 
Czynienie tego na arenie międzynarodowej obniża wiarygodność Polski w relacjach z innymi 
państwami, przez co jest działaniem na szkodę polskiej racji stanu.  

Wzywamy Premiera Polskiego rządu do  zaprzestania podejmowania jakichkolwiek działań 
niszczących zasadę trójpodziału władz, naruszających niezależność sądów i zagrażających 
niezawisłości sędziów, jak też degradujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i 
szkalujących dobre imię i wizerunek polskich sędziów. 

 

 

 

 


