Uchwała nr 1 Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich
"Iustitia" w Łodzi z dnia 23 listopada 2018 r.
Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Łodzi, po
rozpoznaniu wniosku Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” w Łodzi z dnia 29 października 2018 r., w
sprawie wykluczenia Członków Oddziału, w trybie § 14 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, wobec
wypełnienia przez Członków Oddziału przesłanek wykluczenia określonych w § 14 ust. 1 pkt. 1 i
2 Statutu Stowarzyszenia,
postanowiło:
wykluczyć ze SSP „Iustitia” Oddział w Łodzi
1.

Pana Sędziego Krzysztofa Kurosza;

2.

Panią Sędzię Dorotę Drab;

3.

Pana Sędziego Janusza Pelczarskiego.

Uzasadnienie Uchwały nr 1 Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów
Polskich "Iustitia" w Łodzi z dnia 23 listopada 2018 r.
Stowarzyszenie

Sędziów

Polskich

„Iustitia”

jest

dobrowolnym,

niezależnym,

apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów. Główną misją Stowarzyszenia
jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii
Europejskiej.

Wśród celów i sposobów działania Stowarzyszenia, ujętych w § 5 Statutu
Stowarzyszenia, znajduje się między innymi konieczność umacniania niezależności sądów i
niezawisłości sędziów, upowszechniania i ochrony wolności, praw oraz swobód
obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn, a także podejmowanie działań
wspomagających rozwój demokracji, a ponadto potrzeba integracji środowiska sędziowskiego
oraz wspierania i pomocy sędziom.
Członkostwo w Stowarzyszeniu nakłada, zgodnie z § 16 Statutu, między innymi
obowiązek przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
Nierespektowanie przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia lub podejmowanie działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia może być
podstawą wykluczenia ze Stowarzyszenia (§ 14 ust. 1 Statutu).
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Organami Stowarzyszenia są władze krajowe, tj. Zebranie Delegatów, Zarząd i
Komisja Rewizyjna oraz władze Oddziału, tj. Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału
i Komisarz Oddziału (§ 37 ust. 1 Statutu).
W dniu 28 sierpnia 2017 r. Zarząd krajowy Stowarzyszenia zaapelował do członków
Stowarzyszenia o to, aby nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych prezesach sądów w trybie
ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw, nowelizującej ustrój sądów powszechnych w sposób sprzeczny z
konstytucją. Podkreślono, że każda decyzja o pozbawieniu naszych kolegów i koleżanek funkcji
w sposób urągający wszelkim zasadom prawnym i międzyludzkim, bez prawa odwołania się jest
ponadto niekoleżeńska i wymierzona w całe środowisko sędziowskie.
Powyższe stanowisko Zarząd krajowy Stowarzyszenia powtórzył w oświadczeniu z dnia
15 września 2017 r. w sprawie zmian we władzach sądów, podkreślając, że udział sędziów w tej
politycznej procedurze stanowi legitymizację niekonstytucyjnej ustawy i jest przy tym
zachowaniem nieetycznym. Zarząd SSP „Iustitia” stwierdził, że każdy członek Stowarzyszenia
winien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, przestrzegać Statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia.
Opisane decyzje Zarządu Stowarzyszenia pozostają w pełnej zgodzie z uchwałami XXII
Zebrania Delegatów z 2017 r. i XXIII Zebrania Delegatów z 2018 r. W szczególności wynika to z
Deklaracji XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”, które odbyło się w dniach 9 –
11 lutego 2018 r. Stwierdzono w niej, że do celów statutowych Stowarzyszenia Sędziów Polskich
„Iustitia” należy dbanie o fundamenty państwa prawa, a także rozwój demokracji,
upowszechnianie i ochrona praw oraz swobód obywatelskich. Stowarzyszenie sprzeciwia się
rozwiązaniom przyjętym w ustawach z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw a także z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie
Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych
ustaw, które zmierzają do upolitycznienia sądów, likwidacji wpływu sędziów na powoływanie
prezesów sądów, osłabienia prawa sędziów do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym oraz
całkowitej dominacji Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego nad sądami
powszechnymi. Działania podjęte przez władzę polityczną uderzają w filary ładu prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej. Manipulowanie składem Trybunału Konstytucyjnego, uchwalenie
zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, które mogą doprowadzić do przerwania kadencji
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wygaszenie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa oraz
wprowadzenie procedury powoływania członków Rady z dominującym udziałem czynnika
politycznego, to działania obce kulturze prawnej państw demokratycznych. Prowadzi to do
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destrukcji mechanizmów współpracy oraz równowagi trzech konstytucyjnie wyodrębnionych
władz.
Stowarzyszenie apeluje do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność w
imię zasad demokratycznego państwa prawa. Stowarzyszenie wskazuje, że przy wykonywaniu
obowiązków zawodowych, jak i w przestrzeni publicznej, członkowie Stowarzyszenia powinni
mieć na względzie wartości i cele odzwierciedlone w jego statucie. Jedną z tych wartości jest
pluralizm i przekonanie, że możliwe są różne wizje sądownictwa, a rzeczą cenną dla środowiska
sędziowskiego jest dialog. Są jednak wartości nadrzędne, których przestrzeganie jest warunkiem
wspólnego działania w Stowarzyszeniu opartym na zasadzie dobrowolności. Wartości te to
niezależność sądów i niezawisłość sędziów, będące gwarancjami konstytucyjnego prawa do sądu.
Stowarzyszenie potępia zajmowanie stanowisk po odwołanych w toku kadencji prezesach i
wiceprezesach sądów oraz udział w organach tworzonych z naruszeniem ich konstytucyjnych ram
działania.
Członkowie SSP „Iustitia” Oddział w Łodzi: Pan Sędzia Krzysztofa Kurosz, Pani Sędzia
Dorota Drab i Pan Sędzia Janusz Pelczarski nie zastosowali się do powyższych decyzji władz
Stowarzyszenia obejmując stanowiska po odwołanych w toku kadencji prezesach i wiceprezesach
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Pan Sędzia K. Kurosz objął funkcję prezesa
tego Sądu, a pozostali funkcje wiceprezesów.
W ocenie Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w
Łodzi wymienieni członkowie naruszyli tym samym § 14 ust. 1 pkt. 1 i 2 Statutu, gdyż objęcie
tych funkcji było także działaniem sprzecznym z celami Stowarzyszenia, wymienionymi w § 5
pkt. 1 8 Statutu Stowarzyszenia.
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