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Sędzia Sądu Najwyższego i uznany ekspert od prawa karnego 

prof. Włodzimierz Wróbel — bardzo krytycznie oceniający 

dokonane przez rządzących zmiany w sądownictwie — musi 

ponownie stanąć przed Izbą Dyscyplinarną. Ta na początku lutego 

ma zdecydować, czy uchyli mu immunitet. Chce tego prokuratura, 

która twierdzi, że sędzia miał rzekomo popełnić błąd przy jednej  

z prowadzonych przez siebie spraw i tym samym doprowadzić do 

bezprawnego pobytu mężczyzny w więzieniu przez ponad miesiąc. 
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• Izba Dyscyplinarna w maju ub.r. uznała, że nie ma żadnych podstaw, 

by uchylić sędziemu Wróblowi immunitet i tym samym pozwolić na 

postawienie mu zarzutów karnych. Prokuratura Krajowa złożyła 

zażalenie od tej decyzji 

• Przedłużony pobyt mężczyzny w zakładzie karnym — po tym, jak na 

jego korzyść orzekł SN — był efektem niedopatrzenia pracowników 

sekretariatu Izby Karnej, a nie sędziów. Wprost przyznała to w 

oświadczeniu SN ówczesna p.o. I Prezes 

• Izba Dyscyplinarna nie powinna działać. Przesądzają o tym zarówno 

wyroki europejskich trybunałów, jak i też zarządzenia I Prezes SN 

 

 

Prof. Włodzimierz Wróbel jest stanowczym krytykiem działań obecnej władzy 

w sferze wymiaru sprawiedliwości. Był także głównym rywalem obecnej I Prezes 

SN prof. Małgorzaty Manowskiej w walce o to stanowisko. W marcu ub.r. znalazł 

się on na celowniku podległej Zbigniewowi Ziobrze Prokuratury Krajowej — 

konkretnie powołanego w 2016 r. specwydziału do ścigania sędziów — Wydziału 

Spraw Wewnętrznych. 

 



Zdaniem śledczych prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej SN  

i wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kieruje Katedrą Prawa 

Karnego, miał rzekomo "zapomnieć" o wystawieniu nakazu zwolnienia z aresztu 

mężczyzny, na którego korzyść orzekł Sąd Najwyższy. W efekcie mężczyzna ten 

jeszcze przez miesiąc przebywał w zakładzie karnym. Według prokuratury prof. 

Wróbel powinien odpowiedzieć z art. 231 par. 3 kodeksu karnego — za taki czyn 

grozić może do dwóch lat więzienia. 

By postawić sędziemu zarzuty, niezbędne jest uchylenie mu immunitetu przez 

Izbę Dyscyplinarną. Ta w I instancji, wiosną 2021 r. odmówiła uchylenia 

immunitetu prof. Wróblowi, uznając, że postępowanie karne wobec sędziego to 

sankcja za daleko idąca. 

Na początku lutego szykuje się ciąg dalszy tej sprawy. To efekt zażalenia, jakie 

złożyła PK na decyzję Izby Dyscyplinarnej z maja 2021 r. Rozprawę 

zaplanowano na 9 lutego. O losie sędziego Wróbla decydować będą: Jacek 

Wygoda, Konrad Wytrykowski i Paweł Zubert. 

 

O co chodzi w tej sprawie? SN wyjaśnia, że winni nie byli sędziowie 

— prokuratura zdania nie zmienia 

 

Gdy w połowie marca 2021 r. okazało się, że Prokuratura Krajowa chce 

uchylić immunitety trzem sędziom Sądu Najwyższego, głos zabrał prezes Izby 

Karnej, której sprawa dotyczy. — Sprawa ta była już w SN badana, bez wątpienia 

ustalono, że winę za przedłużone pozbawienie wolności dwóch mężczyzn 

ponoszą pracownicy administracyjni — tak mówił wtedy Onetowi sędzia Michał 

Laskowski. – Nie wiem, jak mam ocenić działanie prokuratury. To wygląda albo 

na jakąś "przygrywkę" do dalszego ataku na Sąd Najwyższy, albo na próbę 

przykrycia czegoś, czym żyje dziś opinia publiczna – wskazywał. 

Dzień po upublicznieniu zamiarów Prokuratury Krajowej, dotyczących 

planu postawienia zarzutów sędziom SN, oficjalne oświadczenie wydała 

zastępująca wtedy I Prezes SN prof. Małgorzatę Manowską prezes "nowej" 

Izby Kontroli Nadzwyczajnej, prof. Joanna Lemańska. Podpisał się pod nim także 

sędzia Laskowski z Izby Karnej. 
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Oboje w tym oświadczeniu jednoznacznie stanęli po stronie sędziów. 

Wskazali, że zarzuty, jakie chce im stawiać prokuratura, nie mają podstaw. 

W tym oświadczeniu SN czytamy wprost, że sędziowie prowadzący 

sprawy zostali poinformowani, że mężczyźni nie pozostają już w zakładach 

karnych. Nie było to jednak prawdą. Jak się okazało, terminowe wysłanie 

wniosku o zwolnienie mężczyzn zaniedbali pracownicy sekretariatu Izby Karnej, 

jego kierowniczka i protokolant. Oboje sądzono dyscyplinarnie oraz ukarano 

naganą, a także zdegradowano. Dawny kierownik sekretariatu pracuje obecnie – 

jak ustalił Onet – w biurze podawczym SN. 

Czy to sędziowie – jak chce przekonać prokuratura – zawinili, nie 

sprawdzając, czy mężczyźni, o których losie decydują, nadal są pozbawieni 

wolności? SN przekonywał w oświadczeniu z 17 marca, że ten obowiązek należy 

nie do sędziów, a do pracowników administracyjnych. 

"Orzekający skład był informowany o tym, czy skazany w danej sprawie 

jest pozbawiony wolności. Stosowna adnotacja widniała w karcie informacyjnej 

akt" – czytamy oświadczeniu. Jak informował SN, w obu przypadkach sędziów 

poinformowano – wbrew faktom – że obaj mężczyźni nie są już pozbawieni 

wolności. 

"Po wydaniu orzeczenia o wstrzymaniu wykonania kary lub uchyleniu 

wyroku pracownik sekretariatu sprawdzał, czy skazany jest pozbawiony 

wolności. Sprawdzenia takiego dokonywano za pośrednictwem systemu 

informatycznego NOE-sad od drugiej połowy 2016 r. Było i jest (bowiem po 

ujawnieniu powyższych dwóch sytuacji, praktyka nie zmieniła się) to zadanie 

pracownika sekretariatu, który w przypadku uzyskania informacji o pozbawieniu 

wolności, informował Kierownika Sekretariatu Wydziału (lub jego zastępcę), 

który następnie przygotowywał nakaz zwolnienia i przedstawiał do podpisu. 

Nakaz podpisywał sędzia, najczęściej Przewodniczący Wydziału. Sędziowie 

orzekający w podobnych sprawach nie wydawali i nie wydają odrębnych 

zarządzeń, nie sprawdzają także osobiście wykonania zapadłych decyzji 

procesowych" – podkreślał SN. 

Tyle że to oświadczenie Prokuratury Krajowej nie przekonało — efektem 

będzie zaplanowana na 9 lutego kolejna rozprawa w Izbie Dyscyplinarnej 

dotycząca prof. Wróbla. 

 



Izba Dyscyplinarna nie powinna działać 

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego to organ, którego legalność została 

podważona zarówno przez unijny Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) - 

najważniejszy sąd Unii Europejskiej, jak i też przez Europejski Trybunał Praw 

Człowieka (ETPCz) - to z kolei najważniejszy sąd Rady Europy. Polska jest 

członkiem obu tych organizacji, więc powinna bezwzględnie wdrożyć wydane 

przez oba trybunały wyroki. 

TSUE w lipcu 2021 r. wprost stwierdził, że działalność Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest niezgodna z prawem UE i nie daje 

rękojmi niezawisłości i bezstronności. Zdaniem TSUE Izba ta mogłaby być 

wykorzystywana do "politycznej kontroli orzeczeń sądowych lub nacisków na 

sędziów w celu wpłynięcia na ich decyzje i zagraża niezawisłości tych sędziów". 

Podobny wyrok, potwierdzający niezgodność funkcjonowania Izby 

Dyscyplinarnej w europejskim porządku prawnym wydał również w lipcu 2021 

r. ETPCz, który stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem 

ustanowionym zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Powodem 

jest wadliwość wyłonienia wszystkich członków tej Izby przez wybraną w 

upolityczniony sposób Krajową Radę Sądownictwa. 

Polska się do żadnego z tych orzeczeń nie zastosowała — Izba 

Dyscyplinarna nie została zlikwidowana, choć takie deklaracje składali 

najważniejsi politycy obozu władzy, w tym prezes PiS Jarosław 

Kaczyński. Dotkliwe konsekwencje takich decyzji politycznych Polska już 

ponosi i ponosić może jeszcze przez długie lata — stawką są pieniądze  

z unijnych funduszy, których możemy nie otrzymać, jeśli Izba Dyscyplinarna 

będzie nadal działać. 

O tym, że Izba Dyscyplinarna nie powinna działać, przesądzają też 

zarządzenia I Prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej z połowy listopada  

2021 r. - wtedy to zamroziła działanie Izby w sprawach dotyczących 

dyscyplinarek sędziów lub spraw związanych z uchyleniem im immunitetu. 

Taką właśnie jest sprawa prof. Włodzimierza Wróbla z Izby Karnej SN, szefa 

Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
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