
Uchwała nr 1 

Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

 

Dostrzegając pogarszanie się stanu przestrzegania zasady praworządności w 

Polsce, w wyniku podejmowania kolejnych działań legislacyjnych, które zagrażają 

niezależności sądownictwa i podważają autorytet Sądu Najwyższego i Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w konsekwencji europejskie standardy demokracji: 

1. wyrażamy krytyczne stanowisko wobec uchwalonej w dniu 20 grudnia 2019 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych, ustawy o Sądzie 

Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; 

ustawa ta bowiem wprowadza zmiany naruszające traktatowe zobowiązania Polski 

oraz marginalizujące znaczenie samorządu sędziowskiego w celu podporządkowania 

wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej; 

czyni to, naruszając konstytucyjne zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów 

i niezawisłości sędziowskiej; 

wprowadza również surowe środki dyscyplinarne dla sędziów stających w obronie 

wskazanych zasad; 

 2. wzywamy przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania 

podważania uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., bowiem uchwała ta zmierza do 

ochrony sytuacji prawnej Obywateli oraz wskazuje drogę do opanowania chaosu prawnego 

wprowadzonego przez destrukcyjne działania władzy politycznej, zmierzającej do 

podporządkowania sobie władzy sądowniczej; 

3. wzywamy przedstawicieli wymienionych władz do zaprzestania podważania w 

przestrzeni publicznej dobrego imienia sędziów i ich godności osobistej, które to 

wypowiedzi prowadzą do naruszania powagi urzędu sędziego; 

4. apelujemy do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o podjęcie działań 

zmierzających do rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce z zachowaniem 

standardów demokratycznego państwa prawa, jakie wynikają z Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowią wartości, na których oparta jest Unia Europejska; 

Dziękujemy Obywatelom, którzy w trosce o dobro Ojczyzny występują w obronie 

wskazanych zasad ustrojowych. 

* 

 Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego zobowiązuje Prezesa Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku do opublikowania treści niniejszej uchwały na stronie internetowej 

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz przedstawienia jej do wiadomości Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu, Przewodniczącemu Krajowej Rady 

Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesom Sądów Apelacyjnych. 

 


