Uchwała nr 4
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego
w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
z troski o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający,
oparty na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w UE,
system wymiaru sprawiedliwości, postanawia, co następuje:
1. Przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych
i organizacji pozarządowych do powstrzymania masowego usuwania sędziów
Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku, prowadzącego
do katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego
oraz podważy autorytet Rzeczypospolitej Polskiej na arenie europejskiej jako
demokratycznego państwa prawa; Zgromadzenie przyłącza się tym samym do żądań
wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
2. Wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia
i wywierania presji, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy
sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów
władzy politycznej;
3. Wyraża solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku
z działalnością orzeczniczą, utożsamiając się w tej kwestii z uchwałami
podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce; deklarując swoje
wsparcie w każdej prawnie dopuszczalnej i możliwej formie;
4. Stanowczo sprzeciwia się powoływaniu sędziów do sądów dyscyplinarnych
przy sądach apelacyjnych bez ich wiedzy i zgody;
5. Solidaryzuje się z sędziami krakowskimi, którzy dla dobra wymiaru sprawiedliwości
domagają się ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego
w Krakowie - Dagmary Pawełczyk - Woickiej z powodów wskazanych w uchwale
Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.;
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6. Stanowczo sprzeciwia się planowanym zmianom regulaminu urzędowania sądów
powszechnych zmierzającym de facto do oderwania sędziów funkcyjnych od ich
czynności orzeczniczych i rażąco obniżających ich obowiązki oraz tworzeniu
kolejnych, zbędnych stanowisk funkcyjnych, co równie niekorzystnie wpłynie na
działalność orzeczniczą sądów;
7. Kategorycznie domaga się od władz państwowych dostosowania poziomu
wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądów apelacji warszawskiej
do realiów i możliwości oferowanych przez warszawski rynek pracy; krytyczny
poziom wynagrodzeń prowadzi do drastycznego obniżenia liczby zatrudnionych
pracowników, co przekłada się na brak efektywności działalności orzeczniczej sądów,
z oczywistą szkodą dla obywateli; oderwane od realiów rynkowych wynagrodzenia
powodują odpływ doskonale przygotowanej, doświadczonej kadry urzędniczej
do innych zawodów.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie nie później
niż do 21 czerwca 2018 r. do:
– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii
publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży
w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji
RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
– przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP,
Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi
Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady
Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu
Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi
Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.
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