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W czwartek nieuznawana w Europie Izba Dyscyplinarna Sądu 

Najwyższego miała zająć się sprawą sędziego z Warszawy Krzysztofa 

Chmielewskiego. A konkretnie zażaleniem jego pełnomocników na decyzję 

tej samej Izby ze stycznia 2022 r. Wtedy to sędzia został bezterminowo 

zawieszony w obowiązkach. Izba jednak nie wyda orzeczenia. Oficjalny 

powód to usprawiedliwiona nieobecność jednego z członków składu. 

Nieoficjalnie jednak sędziowie SN mówią nam, że część członków Izby 

Dyscyplinarnej zaczęła się po prostu bać. 

Siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie, 22.04.22 - Albert Zawada / PAP 
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• Sejm pracuje właśnie nad projektem prezydenta zakładającym 

likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Jej członkowie mieliby albo trafić 

do innych Izb SN, albo odejść w stan spoczynku 

• Likwidacji Izby Dyscyplinarnej zażądał latem 2021 r. unijny Trybunał 

Sprawiedliwości (TSUE), uznając ten organ za "niesąd" działający 

niezgodnie z zasadami prawa unijnego 

• Mimo to, Izba i tak działa. W styczniu 2022 r. zawiesiła bezterminowo 

sędziego Chmielewskiego — w czwartek miała rozpoznawać zażalenie 

jego obrońców na tę decyzję. Jedyną "winą" sędziego było to, że 

zakwestionował on status nominata nowej KRS 

• Tymczasem takie działanie sędziego stanowi problem, formalnie 

zwany deliktem dyscyplinarnym wyłącznie według tzw. ustawy 

kagańcowej przegłosowanej przez PiS w grudniu 2019 r. Tyle że TSUE 

nakazał zawieszenie w Polsce stosowania przepisów tej ustawy jako 

niezgodnej z prawem unijnym 

• Ostatecznie Izba sprawą sędziego Chmielewskiego się nie zajmie. 

Sędziowie mówią nam, że pojawił się wśród nich strach, bo coraz 

bardziej realny jest scenariusz likwidacji tej Izby 

 

Sędzia Krzysztof Chmielewski ze stołecznego Sądu Okręgowego od połowy 

grudnia 2021 r. był na miesiąc zawieszony w obowiązkach — zdecydował  

o tym prezes jego sądu Piotr Schab. Na to stanowisko Schaba powołał Zbigniew 

Ziobro. Także Ziobro zdecydował o tym, że Schab jest obecnie centralnym 

sędziowskim rzecznikiem dyscypliny. 

Jedyną "winą" sędziego Chmielewskiego było to, że zakwestionował status 

jednego z nominatów nowej Krajowej Rady Sądownictwa, uznając jego 

powołanie za potencjalnie wadliwe. Podobne wyroki — o wadliwości powołania 

osób, które zyskały rekomendacje od nowej KRS — wydał już zarówno unijny 

Trybunał Sprawiedliwości, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka. 

Tyle że takie przypadki działania sędziów sądów powszechnych — którzy, 

stosując się do wyroków europejskich trybunałów kwestionują albo status,  

albo decyzje nominatów nowej Rady — powołani przez Zbigniewa Ziobrę 
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prezesi sądów "tępią" w sposób natychmiastowy. Normą staje się miesięczne 

zawieszenie takiego sędziego w obowiązkach przez prezesa jego sądu — potem 

sprawa "z automatu" trafia na wokandę Izby Dyscyplinarnej SN. 

 

Nie będzie rozprawy w sprawie sędziego Chmielewskiego. Powód oficjalny: 

nieobecność jednego z członków składu 

Właśnie Izba Dyscyplinarna w styczniu 2022 r. zdecydowała, że sędzia 

Chmielewski zostanie bezterminowo zawieszony w obowiązkach, a jego 

wynagrodzenie będzie obniżone o 25 proc. W czwartek Izba miała zająć się 

zażaleniem pełnomocników sędziego Chmielewskiego na tę decyzję — jednak 

rozprawa została odwołana. 

— Przyczyną zdjęcia sprawy sędziego Chmielewskiego z wokandy  

jest usprawiedliwiona nieobecność jednego z sędziów Izby Dyscyplinarnej — 

mówi Onetowi rzecznik tej Izby Piotr Falkowski. — Zresztą, z tego powodu 

zdjęto jeszcze kilka innych spraw w tym tygodniu. Poza tym, właśnie wpłynęły 

wnioski pełnomocników sędziego Chmielewskiego dotyczące wyłączenia 

sędziów ze składu orzekającego. Tych wniosków praktycznie nie da się rozpoznać 

do czwartkowego ranka, gdy miało odbyć się posiedzenie — wyjaśnia. 

Pytamy rzecznika Izby Dyscyplinarnej SN, czy jej prezes Adam Roch — 

który wcześniej odmówił orzekania w części spraw dotyczących sędziów, 

powołując się na konstytucję, prawo krajowe i międzynarodowe — także w tej 

sprawie zgłasza podobny zamiar. – Sędzia Roch nie wycofał się z tego 

oświadczenia, ale sformułował je w odniesieniu do spraw immunitetowych 

sędziów, w związku z postanowieniem TSUE z 14 lipca 2021 r. 

Natomiast sprawy zapoczątkowane zarządzeniami o natychmiastowej 

przerwie w czynnościach służbowych sędziego nie tylko nie są objęte powyższym 

postanowieniem, ale w ogóle nie wchodzą w zakres sporów toczonych przed 

unijnym Trybunałem Sprawiedliwości — mówi Falkowski. — Zresztą w tej 

sprawie w marcu odbyło się już jedno posiedzenie z udziałem sędziego Adama 

Rocha — wskazuje rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN. 



Sędziowie SN nieoficjalnie: Tam, w Izbie Dyscyplinarnej, część osób  

po prostu zamarła ze strachu. Boją się podejmować decyzje, bo boją się 

likwidacji 

— Ta bardziej wrażliwa część członków Izby Dyscyplinarnej na pewno 

przejmuje się sytuacją, w jakiej się znaleźli. Czują presję i strach. Przecież groźba 

ich likwidacji jest całkiem realna, choć odwlekana w czasie — mówi Onetowi 

jeden z sędziów SN chcący zachować anonimowość. — Poza tym, oni się tam 

wciąż kłócą, choćby na temat tego, jak powinni orzekać. Nie najlepiej to o nich 

świadczy, ale co zrobić — podkreśla. 

Inny z naszych rozmówców, także orzekający w SN podkreśla, że w Izbie 

Dyscyplinarnej "po prostu się gotuje". — Jest część osób, które przejęły się 

zarówno wyrokami europejskich trybunałów, jak tym, że Sejm zajął się projektem 

likwidującym Izbę — mówi. — Inna część, ta o wrażliwości hunwejbinów, tacy 

prowodyrzy rewolucji dokonanej w sądach przez obecną władzę po prostu chcą 

przeć do przodu i, cytując słynne już słowa, "tłuc kaściaków" — zaznacza. 

— Są w tej Izbie zarówno wierni "żołnierze" rządzących, jak osoby 

względnie rozsądne. Zaś sam prezes Izby Dyscyplinarnej Adam Roch wydaje się 

powoli "przezierać na oczy" — podkreśla nasz rozmówca. — Przecież to właśnie 

on odmówił orzekania w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu SN Andrzejowi 

Stępce — przypomina sędzia. 

Podkreślmy, we wrześniu 2021 r., kiedy Izba Dyscyplinarna miała 

 — na wniosek Prokuratury Krajowej — decydować o immunitecie sędziego 

Stępki — jeden z członków składu, obecnie prezes Izby Dyscyplinarnej, Adam 

Roch oświadczył, że nie zamierza zajmować się ta sprawą. Na wrześniowej 

rozprawie po prostu się nie pojawił. Potem wyjaśnił na stronach SN, że jego 

nieobecność została omówiona z pozostałymi członkami składu orzekającego. 

Adam Roch zawarł w tym oświadczeniu znaczące zdanie: 

"Przestrzeganie przepisów Konstytucji oraz pozostałych obowiązujących 

przepisów prawa krajowego i międzynarodowego stanowiło i stanowi wyłączną 

podstawę podejmowanych przeze mnie działań jako sędziego Sądu Najwyższego" 

— napisał. 

Później identyczne oświadczenie załączał do kilku innych spraw 

dotyczących sędziowskich dyscyplinarek, w których miał orzekać. 



Wcześniej to właśnie on nie zgodził się na zatrzymanie sędziego Igora Tuleyi 

— czego domagała się prokuratura. Także Roch był przeciwny uchyleniu 

immunitetu sędziemu SN Józefowi Iwulskiemu — w tej sprawie złożył zdanie 

odrębne. 

— Podejrzewam, że nawet wśród innych "nowych" członków nowych Izb 

SN — czyli na przykład Izby Kontroli Nadzwyczajnej — pojawia się takie 

przekonanie, że jakby tę Izbę Dyscyplinarną zlikwidować, to nikt z tych 

"nowych" by za nią ani za jej członkami specjalnie nie tęsknił — mówi jeden  

z naszych rozmówców. — Nie wiem tego na pewno, ale takie odnoszę wrażenie. 

Bo tak naprawdę to oni tylko dostarczają całej masy problemów całej Polsce. 

Przecież kary, które płacimy za te kilkanaście osób ubranych w togi sędziów SN 

to już ponad 820 mln zł — wskazuje nasz rozmówca. 

Przypomnijmy, od 3 listopada 2021 r. Polska płaci po 1 mln euro dziennie 

kary za zlekceważenie postanowienia TSUE z połowy lipca 2021 r., kiedy  

to unijny Trybunał Sprawiedliwości bezwzględnie nakazał natychmiastowe 

zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej. Swoje zarządzenie o zamrożeniu 

działania Izby w sprawach sędziowskich wydała także I Prezes SN Małgorzata 

Manowska. Mimo to, Izba zlekceważyła zarówno decyzję TSUE, jak zarządzenie 

I Prezes SN. 

Izba Dyscyplinarna kary ma za nic. Działa i zawiesza sędziów 

W ostatnich miesiącach obóz rządzący – w części odpowiedzialnej  

za wymiar sprawiedliwości – wyrobił sobie sprawdzoną praktykę 

bezterminowego eliminowania z zawodu sędziów, którzy otwarcie bronią 

praworządności i wprost stosują wyroki, zarówno unijnego Trybunału 

Sprawiedliwości (TSUE), jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

(ETPCz). 

Takich sędziów najpierw na miesiąc zawiesza w obowiązkach prezes  

ich sądu – zwykle nominat Zbigniewa Ziobry – a potem, bezterminowo odsuwa 

ich od pracy Izba Dyscyplinarna SN, uznana za nielegalną przez trybunały  

w Europie – unijny Trybunał Sprawiedliwości oraz Europejski Trybunał Praw 

Człowieka. To najważniejsze sądy Unii Europejskiej oraz Rady Europy — Polska 

jest członkiem obu tych organizacji. 



TSUE i ETPCz uznały Izbę Dyscyplinarną SN za "niesąd", którego 

działalność powinna zostać natychmiast przerwana. Tak stanowią orzeczenia 

TSUE z 14 i 15 lipca 2021 r. oraz decyzja ETPCz z 22 lipca, w sprawie 

Reczkowicz przeciwko Polsce. Te same trybunały uznały, że osoby powołane 

za pośrednictwem nowej, politycznie ukształtowanej Krajowej Rady 

Sądownictwa, nie spełniają wymogów stawianych niezależnym sędziom, 

dlatego ich wyroki mogą zostać uznane za niebyłe. 

W taki właśnie sposób, za decyzje wydane przez nominatów nowej KRS, 

potraktowani zostali inni sędziowie, za co spotkały ich poważne represje. Sędzia 

Maciej Ferek z Krakowa został na miesiąc zawieszony w obowiązkach przez 

prezes krakowskiego Sądu Okręgowego Dagmarę Pawełczyk-Woicką,  

na stanowisko powołaną przez Zbigniewa Ziobrę, jego szkolną koleżankę  

i członkinię nowej KRS. 

Krótko potem, także z inicjatywy prezes krakowskiego SO  

i za pośrednictwem powołanych przez Ziobrę sędziowskich rzeczników 

dyscyplinarnych, sędziego Ferka bezterminowo zawiesiła w obowiązkach 

służbowych Izba Dyscyplinarna SN. Ta sama, która od połowy lipca 2021 r., 

gdy TSUE przesądził o jej nielegalności, powinna całkowicie wstrzymać swoją 

działalność. Dodajmy, że sędzia Ferek o decyzji Izby Dyscyplinarnej w jego 

sprawie dowiedział się już po tym, jak organ ten podjął dotyczącą go decyzję. 

Kolejnym zawieszonym był sędzia Maciej Rutkiewicz z SR w Elblągu. 

Powodem było to, że unieważnił on decyzję Izby Dyscyplinarnej SN — tej samej, 

która go potem, 15 grudnia, bezterminowo zawiesiła. 

— Decyzja Izby Dyscyplinarnej burzy porządek europejski, w którym 

znaleźliśmy się na własne życzenie. Nie wiem, w imię czego my to robimy.  

Na razie efektem są nakładane na Polskę kary i odbieranie nam funduszy,  

a na horyzoncie majaczy wyjście z Unii — mówił wtedy Onetowi obrońca 

sędziego Rutkiewicza sędzia Michał Laskowski, prezes Izby Karnej SN. 
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