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Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z 23 lipca 2020 r. 

 

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem 

gromadzenia informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów, wyraża stanowczą krytykę i sprzeciw wobec ostatnich działań 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława 

W. Radzika. W swoim komunikacie Rzecznik poinformował o przedstawieniu 

zarzutów dyscyplinarnych 14 sędziom sądów powszechnych, którzy w jego 

mniemaniu dopuścili się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa - poprzez 

zatajenie w pisemnych oświadczeniach przynależności do zrzeszenia o nazwie Forum 

Współpracy Sędziów oraz do jego organu o nazwie Stałe Prezydium. 

Przypominamy, że Forum powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do 

zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym, a FWS jest 

niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą 

komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS ma charakter stałej 

konferencji, opartej o zasadę dobrowolności udziału. Podstawowym zadaniem FWS 

jest wypracowanie stanowisk środowiska sędziowskiego w najważniejszych 

sprawach dla sądownictwa. Forum nie przybrało żadnej formy organizacyjnej, nie 

jest więc również zrzeszeniem, albowiem polskie prawo nie zna takiej formy 

organizacyjnej. FWS powstało jako głos sędziów, podniesiony w reakcji na 

drastyczne ograniczenie samorządności i zawłaszczenie Krajowej Rady Sądownictwa 

przez polityków. 

Nie mamy wątpliwości, że jedynym celem działań Zastępcy Rzecznika jest 

wywołanie efektu mrożącego w wymiarze sprawiedliwości poprzez szykanowanie 

tych sędziów, którzy mając nie tylko prawo, ale i obowiązek zabierać publicznie głos 

w sprawach dla nich najistotniejszych, odważnie to czynią. Oczekiwanie, że 

sędziowie będą ujawniali publicznie wszelkie aspekty swojej działalności 

intelektualnej i to pod groźbą sankcji dyscyplinarnej jest niczym nieuprawnioną 

ingerencją w prywatne życie tych osób. Rzecznik powołując się na art. 88a § 1 usp, 

drastycznie nadużywa prawa oczekując, że w ramach obowiązków wynikających z 

tego przepisu sędziowie będą publicznie składali pisemne oświadczenia odnoszące 

się do tego z kim, o czym i w jakiej formie dyskutują i wymieniają poglądy.  

 Solidaryzując się z sędziami, których dotknęły działania Rzecznika, a 

jednocześnie dostrzegając jego niekonsekwencję i niestaranność poczynionych w 

ramach prowadzonych czynności wyjaśniających ustaleń, przez zaniechanie 

zapoznania się z wszelkimi aspektami działań FWS – Zespół Interwencyjny FWS 

jednogłośnie postanowił wyrazić swój sprzeciw.  
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SSR Małgorzata Brzózka-Chamala – Sąd Rejonowy w Częstochowie  

SSR Dominik Czeszkiewicz – Sąd Rejonowy w Suwałkach 

SSR Katarzyna Kałwak – Sąd Rejonowy w Oleśnie  

SSR Ewa Kurasz – Sąd Rejonowy w Bartoszycach 

SSR Magdalena Modrzyńska – Sąd Rejonowy w Elblągu  

SSR Michał Olszewski – Sąd Rejonowy w Kościanie 

SSR Radosław Ślęzak – Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej 

SSR Marek Wójcik – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  

 


