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Minister Sprawiedliwości, korzystając z przysługujących mu 

uprawnień, zawiesił sędzię Joannę Hetnarowicz-Sikorę z Sądu Rejonowego 

w Słupsku w czynnościach służbowych. Wobec sędzi prowadzone jest 

postępowanie dyscyplinarne. 

 

 

Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora w sposób nieuprawniony podważyła  

w toku jednego z postępowań status sędziego powołanego przez Prezydenta RP  

z udziałem demokratycznej Krajowej Rady Sądownictwa. Czyn ten daje 

podstawę do uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz występku z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.  

Z tych względów konieczna była natychmiastowa reakcja Ministra 

Sprawiedliwości w przewidzianej przez prawo formie, a więc zarządzenie 

natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędzi. 
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Podważanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich 

orzeczeń stanowi niedopuszczalną ingerencję w działania konstytucyjnych 

organów. Prowadzić też może do anarchii i chaosu prawnego w Polsce.  

Takie działanie godzi w niezawisłość sędziowską i podważa zaufanie Polaków  

do wymiaru sprawiedliwości. 

Żaden sędzia nie ma prawa oceniać statusu innego sędziego. Po podpisaniu 

przez Prezydenta RP aktu powołania na urząd sędziego akt ten nie może być 

kwestionowany, co zostało potwierdzone wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. 

Sędzia nie może samowolnie stawiać się ponad władzą ustawodawczą, 

wykonawczą i ponad Prezydentem RP. Nie ma sędziów równych i równiejszych 

– nikt nie stoi ponad prawem. 

Decyzja Ministra Sprawiedliwości jest spowodowana troską  

o praworządność i działanie zgodnie z konstytucją. Ma też uchronić obywateli 

przed sytuacją, która powodowałaby lub potęgowała przewlekłość postępowań. 

Postępowanie sędzi może też budzić wśród Polaków niepokój co do ważności 

wyroków sądów, które co roku rozstrzygają kilkanaście milionów spraw.  

W sądach orzeka ok. 1500 sędziów powołanych z udziałem obecnej Krajowej 

Rady Sądownictwa. Kwestionowanie ich statusu oznacza spowolnienie, 

zablokowanie, a nawet unieważnienie ok. miliona spraw sądowych. 

Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest regulowana wyłącznie 

przez postanowienia Konstytucji RP, których treść doprecyzowują wyroki 

Trybunału Konstytucyjnego, oraz przez ustawy i powszechnie obowiązujące akty 

prawne wydawane na ich podstawie. Sędziemu nie wolno samowolnie podważać 

tych postanowień, łamałoby to bowiem zasadę trójpodziału władz. Osoba 

odbierająca powołanie na urząd sędziego ślubuje przestrzegać przepisów 

Konstytucji i ustaw. Wydawanie orzeczeń  pomijających te przepisy lub wyroki 

Trybunału Konstytucyjnego stanowi sprzeniewierzenie się ślubowaniu 

sędziowskiemu. 
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