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— Źle się stało, że osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej uzyskały 

możliwość orzekania w innych izbach Sądu Najwyższego — mówi Onetowi 

prezes Izby Karnej SN sędzia Michał Laskowski. To właśnie do jego izby 

trafiła już pierwsza osoba ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej — była 

prokurator Małgorzata Bednarek. Zdaniem sędziego Laskowskiego, jej 

śladem pójdzie zapewne jeszcze kilka osób ze zlikwidowanej izby. 

Foto: Adam Guz / East NewsSędzia Michał Laskowski 

• Wszystkie osoby ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN miały już, 

jak ustaliła PAP, otrzymać od I Prezes SN propozycje przejścia do 

innych izb SN 
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• Mają siedem dni na decyzję: czy zostają w SN, czy też odchodzą w 

niezwykle lukratywny stan spoczynku, z miesięcznym uposażeniem 

powyżej 20 tys. zł. To tzw. złote spadochrony 

 

• Jedna z osób ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej już podjęła 

decyzję. Była prokurator Małgorzata Bednarek postanowiła, że 

przyjmie propozycję I Prezes SN i będzie orzekać w Izbie Karnej 

 

•  — I Prezes SN w żaden sposób nie konsultowała ze mną, czy chcę mieć 

u siebie w izbie osoby ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej. Zresztą 

moje chęci nie miałyby tu żadnego znaczenia, niestety — mówi 

Onetowi prezes Izby Karnej sędzia Michał Laskowski 

 

• Wskazuje, że zamierza utrzymać dotychczasową praktykę, że osoby 

rekomendowane przez nową KRS orzekają we własnym gronie, nie ma 

z Izbie Karnej składów mieszanych. — Tak będzie, dopóki ja będę 

prezesem izby. Na stanowisku zamierzam pozostać do końca mojej 

kadencji, czyli do maja 2023 r. — zaznacza sędzia Laskowski 

 

Była prokurator oraz członkini  zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej Małgorzata 

Bednarek będzie teraz orzekać w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Jako pierwsza 

osoba ze zlikwidowanej w ubiegłym tygodniu Izby Dyscyplinarnej podjęła 

decyzję o kontynuowaniu orzekania. To była prokurator, która będąc już  

w Izbie Dyscyplinarnej SN zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego  

z pytaniem, czy zgodne z polską konstytucją jest nakładanie przez unijny 

Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) środków tymczasowych i zabezpieczeń. 

Tym samym w zasadzie podważyła ustrój prawny obowiązujący w Unii 

Europejskiej, który zakłada, że decyzje TSUE są bezwzględnie obowiązujące  

w każdym państwie członkowskim. Skutkiem tego był wyrok TK, pozwalający 

władzy lekceważyć postanowienia najważniejszego sądu w Unii, jeśli dotyczą 

one sądów. 

— I Prezes SN w żaden sposób nie konsultowała ze mną, czy chciałbym 

mieć w izbie, której jestem prezesem, osoby ze zlikwidowanej Izby 

Dyscyplinarnej — mówi Onetowi prezes Izby Karnej SN sędzia Michał 
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Laskowski. — Zresztą moje chęci nie miałyby tu żadnego znaczenia, niestety — 

wskazuje. 

— Uważam, że źle się stało, że osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej 

uzyskały możliwość orzekania w innych izbach SN. Ta decyzja będzie rodziła 

różne problemy w różnych konfiguracjach procesowych, zarówno ze względu  

na potencjalnie wadliwe powołanie tych osób do SN, jak ich działania w Izbie 

Dyscyplinarnej — mówi sędzia Laskowski. 

Nie będzie składów mieszanych. Sędzia Laskowski tłumaczy 

powody 

— Co do przejścia pani Bednarek do Izby Karnej, powiem tak.  

Ja chciałbym, aby do tej izby trafiali fachowcy najwyższej próby — podkreśla 

sędzia Laskowski. — Nie znam merytorycznej wartości pani Bednarek,  

ale rozumiem, że podejmując taką decyzję uznała, że ma zarówno doświadczenie, 

jak i kompetencje, by w Izbie Karnej zasiadać. Nie wiem, czy kolejne osoby  

ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej pójdą w ślady pani Bednarek,  

ale spodziewam się, że dwie lub trzy jeszcze do nas trafią – dodaje. 

Sędzia Laskowski zaznacza, że dopóki on będzie prezesem Izby Karnej,  

nie będzie w niej składów mieszanych — osobno orzekać będą "starzy" 

sędziowie oraz nowe osoby w tej izbie. 

— Tej praktyki zamierzam się trzymać, dopóki będę prezesem,  

a zamierzam pełnić tę funkcję do końca mojej kadencji, czyli do maja 2023 r. — 

zapowiada. 

— Do tej pory działałem tak, że tym nowym osobom w izbie przydzielałem 

sprawy z referatów innych sędziów, wybierając sprawy najstarsze i najnowsze, 

żeby uzyskać dla tych nowych osób losowy, sprawiedliwy podział spraw  

do rozpoznania — mówi sędzia Laskowski. — Wspominam o tym dlatego,  

że część sędziów Izby Karnej złożyła oświadczenie, że nie chcą, aby sprawy  

z ich referatów były rozpoznawane przez te nowe osoby w izbie. Powód jest 

oczywisty, ze względu na wątpliwości dotyczące ich powołania, strony w takich 

sprawach mogą mieć problemy z ważnością orzeczenia wydanego przez takie 

osoby — wyjaśnia prezes Izby Karnej. 
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Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej 

Po likwidacji Izby Dyscyplinarnej sędziowie dotychczas tam orzekający 

mogą zostać przeniesieni do innej izby, zaproponowanej przez I prezes SN  

lub przejść w stan spoczynku. Sędziowie mają tydzień na zdecydowanie  

i poinformowanie o przyjęciu propozycji lub jej odmowie. Ci, którzy zdecydują 

się jednak pozostać w SN, będą brali udział w losowaniu do nowej izby. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że niektórzy z sędziów Izby Dyscyplinarnej znajdą się 

ostatecznie w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej (IOZ-red.). 

W piątek wyznaczono pięciu sędziów, którzy będą tymczasowo 

orzekali w nowej izbie i sędziego kierującego jej pracami. Będzie nim 

Wiesław Kozielewicz. 

Z kolei losowanie sędziów na stałe orzekających w tej izbie — jak 

zapowiedziano — odbędzie się między 5 a 16 sierpnia podczas Kolegium SN, 

które zwoła prezes Małgorzata Manowska. Spośród wszystkich sędziów SN  

(z wyjątkiem I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego i prasowego) 

wylosowanych zostanie 33 kandydatów, którzy będą niezwłocznie przedstawieni 

prezydentowi. Ten zaś dokona ostatecznego wyboru 11 sędziów, którzy będą 

orzekać w IOZ. Właśnie z powodu faktu, że nowe osoby do tej izby wskaże 

finalnie polityk, pojawiają się poważne wątpliwości, czy Komisja Europejska 

uzna tę nową izbę za organ niezależny, za sąd powołany ustawą. 
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