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Maciej Nawacki w teatralnym geście podarł kartkę z uchwałami sędziów. (Fot. TVN24) 

 
 

Sąd nałożył już na prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie 

Macieja Nawackiego 15 tys. zł grzywny za niedopuszczanie do 

orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Jeśli Nawacki nie zapłaci, 

grzywna zostanie zamieniona na areszt. A jeśli Juszczyszyn  

nie wróci do pracy, prezes dostanie kolejną grzywnę. 
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- Nie zdarzyło się w Polsce po 1989 r., by trzeba było przymuszać prezesa 

sądu do wykonywania prawomocnych orzeczeń. Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Bydgoszczy ma precedensowy charakter. Prawdopodobnie 

orzeczenie jest precedensowe również w skali europejskiej - komentuje prof. 

Michał Romanowski, adwokat i pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna. 

Grzywna po grzywnie dla Nawackiego 

O grzywnie zdecydował Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowienie 

zapadło w ubiegłym tygodniu w sprawie egzekucyjnej. Dłużnikiem jest w niej 

Sąd Rejonowy w Olsztynie reprezentowany przez prezesa Macieja Nawackiego, 

jednego z najważniejszych beneficjentów "dobrej zmiany" w wymiarze 

sprawiedliwości. Wierzycielem zaś odsunięty od orzekania sędzia tego sądu 

Paweł Juszczyszyn. Orzeczenie jako pierwszy opisał serwis OKO.press. 

 

Sędzia Maciej Nawacki: Teraz też podpisałem się na swojej liście poparcia do KRS 

Nawacki nie dopuszcza Juszczyszyna do pracy, chociaż nakazał mu to 

sąd, więc sędzia wystąpił o egzekucję "świadczenia niepieniężnego". Teraz 

bydgoski sąd w bezprecedensowym postanowieniu zdecydował się przymusić 

Nawackiego do wykonania orzeczenia sądu.  

Wydał je trzyosobowy skład, w którym zasiadały sędzie Bożena 

Więckowska, Karolina Lubińska i Dorota Wiese-Stefanek. "Realizacja wniosku 

wierzyciela wymagała zastosowania dwóch sposobów egzekucji" - czytamy  

w uzasadnieniu.  

Z jednej strony skład wezwał Sąd Rejonowy w Olsztynie do przywrócenia 

Juszczyszyna do pracy, wyznaczając na to jeden dzień od momentu otrzymania 
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postanowienia. Jeśli sędzia w tym czasie nie wróci do orzekania, prezesowi 

Nawackiemu zostanie wymierzona grzywna w wysokości 15 tys. zł. 

Jednocześnie - to drugi punkt postanowienia - sąd już teraz wymierzył 

Nawackiemu 15 tys. zł grzywny za utrudnienie sędziemu powrotu do pracy 

wbrew wcześniejszemu orzeczeniu sądu. Prezes musi zapłacić tę grzywnę  

z własnej kieszeni, a jeśli tego nie zrobi, grzywna automatycznie zostanie 

zamieniona na areszt. "Licząc jeden dzień aresztu jako 1 tys. zł" - określił sąd,  

co oznaczałoby 15 dni za kratami. 

Sąd w Olsztynie może jeszcze złożyć zażalenie na postanowienie 

bydgoskiego sądu, ale to jest już wykonalne.  

"Ta walka jest do wygrania! Mój powrót do sądu jest tylko kwestią czasu, 

a osoby odpowiedzialne za łamanie prawa wcześniej czy później poniosą tego 

konsekwencje" - napisał na Facebooku Juszczyszyn.  

Sędzia nie orzeka już od 797 dni, bo jako pierwszy w kraju próbował 

wykonać wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości i zbadać niezależność 

sędziego powołanego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa upolitycznionej 

przez PiS w 2017 r. (przerwano wtedy konstytucyjną kadencję członków 

poprzedniej KRS). Został za to bezterminowo odsunięty od orzekania przez Izbę 

Dyscyplinarną SN obsadzoną z pomocą nowej KRS. Izba ta - jak wynika  

z orzeczeń SN i Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - nie spełnia wymogów, które muszą 

spełniać sądy.  

W 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wstrzymał wykonalność uchwały ID 

w sprawie Juszczyszyna. "Nie jest ona orzeczeniem SN" - orzekł później. Z kolei 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w ramach zabezpieczenia nakazał przywrócić 

sędziego do orzekania zgodnie z prawem pracy. Prezes Nawacki - 

nominat Zbigniewa Ziobry i członek nowej KRS - nie wykonuje jednak 

orzeczenia, tłumacząc to koniecznością wykonania uchwały Izby 

Dyscyplinarnej.  

Czy Nawacki przywróci Juszczyszyna? 

W rozmowie z olsztyńską "Wyborczą" Nawacki zapowiedział, że nie 

zamierza przywracać Juszczyszyna do pracy. - Jest nieegzekwowalna - 

https://wyborcza.pl/0,128956.html?tag=PiS#anchorLink


powiedział o wymierzonej mu grzywnie zamienialnej na areszt. - Nie można 

pociągnąć w tym przypadku sędziego do odpowiedzialności, bo jestem chroniony 

immunitetem - dodał.  

"Sędziowie nie mają immunitetu w zakresie odpowiedzialności 

cywilnoprawnej, niezwiązanej z pozbawieniem wolności" - orzekł wcześniej inny 

skład sądu w Bydgoszczy, który zajmował się wnioskiem Juszczyszyna. Oznacza 

to, że immunitet nie ochroni prezesa przed grzywną, ale do pozbawienia  

go wolności potrzebna jest zgodna sądu dyscyplinarnego. Zapewne wystąpi  

o to sąd w Bydgoszczy, jeśli Nawacki nie zapłaci grzywny i zostanie ona 

zamieniona na areszt. 

Tak się składa, że takie sprawy rozstrzyga Izba Dyscyplinarna - ta sama, 

która zawiesiła Juszczyszyna. Obsadzona m.in. dawnymi prokuratorami Ziobry 

Izba zapewne nie zgodziłaby się na pozbawienie wolności Nawackiego.  

- To wszystko zostanie wyjaśnione w sprawie immunitetowej przed sądem 

dyscyplinarnym - powiedział Nawacki.  

- Jeszcze nie otrzymałem orzeczenia - poinformował prezes. Gdy się  

to stanie, Nawacki będzie miał jeden dzień na przywrócenie Juszczyszyna  

do pracy. Pełnomocnik sędziego przewiduje, że postanowienie dotrze do sądu 

najpóźniej "na dniach". 

Jeśli Juszczyszyn nie wróci do orzekania, Nawacki znów dostanie 15 tys. 

zł grzywny, a sędzia będzie mógł występować o kolejne sankcje. "Ogólna suma 

grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych" - zauważył 

w uzasadnieniu bydgoski sąd.  

Jeśli dwukrotne wymierzenie grzywny nie okaże się skuteczne, sąd będzie 

mógł wymierzać Nawackiemu grzywny wyższe niż 15 tys. zł. - Wtedy już nie 

będzie ograniczeń. A my będziemy o grzywny występować - zapowiada 

Romanowski.  


