
„(...)dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie, 

a później może i czas na  mój kraj, na Polskę!” 

Lech Kaczyński- Prezydent RP, Tbilisi, 12 sierpnia 2008 roku

UCHWAŁA NR 1/V/2022

KRAJOWEJ RADY KURATORÓW V KADENCJI z 26 LUTEGO 2022 ROKU

w sprawie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej

wobec niepodległego i suwerennego państwa unitarnego- Ukraina.

Krajowa Rada Kuratorów, jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, 

kierując się humanitaryzmem i zasadami pokojowego współistnienia, a przede 

wszystkim mając na względzie godność każdej jednostki ludzkiej i poszanowanie 

jej prawa do życia, postanawia: 

1. stanowczo potępić agresję militarną Federacji Rosyjskiej wobec niepodległej 

i suwerennej Ukrainy;

2. wyrazić solidarność z narodem Ukrainy oraz wszystkimi osobami, które w jakikolwiek 

sposób zostały poszkodowane działaniami wojennymi prowadzonymi przez Federację 

Rosyjską w suwerennej Ukrainie;

3. wyrazić zdecydowane poparcie dla wszystkich działań władz Rzeczypospolitej Polskiej, 

w tym wynikających z umów, traktatów i innych aktów prawa międzynarodowego, 

które przyczynią się do zachowania integralności i niepodległości Ukrainy, 

niezwłocznego wycofania wojsk Federacji Rosyjskiej z jej terytorium i zakończenia 

konfliktu, oraz pozwolą na zapewnienie, w jak najszerszym zakresie, niezbędnej 

pomocy wszystkim osobom dotkniętym skutkami działań wojennych;

4. zaapelować do wszystkich kuratorów sądowych o włączenie się, w dowolny sposób, 

w działania na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym skutkami 

agresji Federacji Rosyjskiej wobec niepodległej Ukrainy;

5. niniejszą uchwałę przekazać do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu 

RP, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ambasadora Ukrainy w Polsce, 

Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, a wykonanie powierzyć Prezydium Krajowej 

Rady Kuratorów.

Uzasadnienie

24 lutego bieżacego roku doszło do bezprecedensowego, niczym nie uzasadnionego 

i stanowiącego rażące naruszenie prawa międzynarodowego, ataku militarnego Federacji 

Rosyjskiej na terytorium i ludność Ukrainy. Działanie to jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

i pokojowo wypracowanego porządku we współczesnej Europie. Stanowi akt bezprzykładnej 

pogardy dla idei demokracji, wolności, oraz prawa narodu do suwerenności 

i samostanowienia. Naraża tysiące istnień ludzkich na śmierć, kalectwo, cierpienie, lęk, 



a tym samym odmawia im prawa do wolności i poszanowania godności ludzkiej. Musi zatem 

wzbudzać stanowczy sprzeciw, w szczególności w kontekście jego zbrodniczych skutków 

dla ludności cywilnej, a zwłaszcza dzieci. 

Stąd uznajemy sposób postępowania władz Federacji Rosyjskiej za akt barbarzyństwa 

zasługujący na najwyższe potępienie i wyrażamy poparcie dla dotychczasowych działań 

polskich władz państwowych: Prezydenta RP, Premiera i Rady Ministrów. 

Zdecydowanie popieramy treść oświadczenia, które Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

podjął w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, podczas posiedzenia 24 lutego 

2022 roku. Utożsamiamy się z zawartym w nim postulatem podjęcia przez społeczność 

międzynarodową działań, które niezwłocznie powstrzymają agresję Federacji Rosyjskiej- 

także poprzez zastosowanie najbardziej dotkliwych sankcji ekonomicznych i gospodarczych. 


