
Konflikt w Sądzie Najwyższym. Sędzia 

zlikwidowanej izby chce dymisji prezesa Izby 

Karnej. Znamy treść listu 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sedzia-zlikwidowanej-izby-dyscyplinarnej-chce-
rezygnacji-prezesa-izby-karnej-
znamy/8bjjntl?utm_source=onetsg_fb&utm_medium=social&utm_campaign=onetsg_fb_48h&fbcli
d=IwAR1OrUZaKYceZcwKFsRfetg_tU7psaRclRG3WvOaUljHE3_7GhDIGN57oxM 
 
 

MAGDALENA GAŁCZYŃSKA -  dzisiaj tj. 18.07.2022 r. godz. 15:32  

 

Jarosław Duś ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego chce, by prezes Izby Karnej sędzia Michał Laskowski podał się 

do dymisji. Powodem jest to, że Duś chciałby w tejże izbie orzekać,  

ale nie odpowiada mu jej obecne kierownictwo — ustalił Onet. 
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Sędzia Michał Laskowski 

• Duś to druga osoba ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN, która 

mogłaby trafić do Izby Karnej. Pierwszą z tej "listy transferowej" jest 

była prokurator Małgorzata Bednarek 
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• "Warunkiem" przejścia byłego prokuratora Dusia jest rezygnacja  

ze stanowiska prezesa Izby Karnej sędziego Michała Laskowskiego 

• Dusiowi nie odpowiadają krytyczne wobec wdrażanych przez 

rządzących zmian wypowiedzi sędziego Laskowskiego 

• Nie odpowiada mu także decyzja prezesa Izby Karnej o tym, że żadna 

z nowych osób w tej izbie nie będzie orzekać w jednym składzie  

ze "starymi" sędziami SN. Duś porównuje to z "gettem ławkowym" — 

wynika z listu, jaki wysłał do sędziego Laskowskiego. Kopię listu 

skierował do prezydenta, ministra sprawiedliwości, I Prezes SN oraz 

do nowej przewodniczącej KRS 

• Sędzia Laskowski w odpowiedzi udzielonej Dusiowi zapewnił,  

że "rezygnacji takiej nie zamierza złożyć, zwłaszcza z powodów 

wskazanych w treści pisma" 

 

Były prokurator Jarosław Duś, zanim trafił do Izby Dyscyplinarnej, pracował 

w Prokuraturze Krajowej podległej Zbigniewowi Ziobrze. W izbie zasłynął m.in. 

tym, że był członkiem składu, który uchylił immunitet sędziemu Sądu 

Najwyższego Markowi Pietruszyńskiemu, wprost łamiąc tym samym 

zabezpieczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE). 

Trybunał 14 lipca 2021 r. zakazał bowiem Izbie Dyscyplinarnej 

rozpoznawania przez tę izbę wszelkich spraw immunitetowych sędziów. 

Także Duś uczestniczył w podjęciu decyzji o zawieszeniu w obowiązkach 

sędziego Krzysztofa Chmielewskiego z warszawskiego Sądu Okręgowego. 

Teraz były prokurator zdecydował, że po zlikwidowaniu Izby 

Dyscyplinarnej chciałby orzekać w Izbie Karnej — co zaproponowała mu  

I Prezes SN. Tyle że byłemu prokuratorowi wyjątkowo nie odpowiada obecne 

kierownictwo tej izby. Jej prezesem jest sędzia Michał Laskowski, który — 

podobnie jak większość środowiska sędziowskiego w Polsce — ma krytyczny 

stosunek do wdrażanych przez rządzących zmian w sądownictwie. 

Duś w liście wysłanym do sędziego Laskowskiego wprost zażądał od niego, 

by ten zrezygnował z funkcji prezesa Izby Karnej. Powodem tego żądania jest 

fakt, że Duś chciałby w tejże izbie orzekać, ale nie wyobraża sobie takiego 
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przełożonego. Byłemu prokuratorowi nie podobają się krytyczne wypowiedzi 

prezesa Laskowskiego o zmianach w sądownictwie dokonywanych przez 

rządzących. 

Nie odpowiada mu także decyzja prezesa Izby Karnej, że ze względu  

na wątpliwości dotyczące powołań sędziów rekomendowanych przez nową, 

politycznie wybraną Krajową Radę Sądownictwa, w tej izbie żaden  

z "nowych" nie będzie orzekał w jednym składzie ze "starymi" sędziami SN. 

 

Były prokurator pisze o "getcie ławkowym" w Izbie Karnej 

"W związku z przedstawieniem przez Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego propozycji przeniesienia na stanowisko w Izbie Karnej, której pracą 

Pan kieruje, zwracam się do Pana o złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji 

Prezesa Izby Karnej" — pisze 15 lipca 2022 r. Duś do sędziego Laskowskiego. 

Dalej wskazuje, że "nie wyobraża sobie pozostawania w relacji służbowej  

z osobą, która publicznie daje wyraz lekceważenia obowiązujących przepisów 

prawa oraz standardów etycznych". 

Dalej Duś zarzuca sędziemu Laskowskiemu, że ten w składanych przez 

sędziów oświadczeniach o przynależności do organizacji nie poinformował  

o swojej rzekomej przynależności do partii politycznej. Tyle że sędzia Laskowski 

nigdy do żadnej partii nie należał. 

Były prokurator i były członek Izby Dyscyplinarnej jako poważne 

naruszenie standardów ocenia także to, że sędzia Laskowski ma krytyczny 

stosunek do politycznie powołanej KRS. 

I wreszcie, nie odpowiada mu podział na "starych" i "nowych" sędziów 

w Izbie Karnej. 

"Jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia, że wyraża Pan akceptację  

dla izolowania sędziów Sądu Najwyższego w wykonywaniu powierzonych 

czynności poprzez wyznaczanie do składów wieloosobowych według kryterium 

czasu, w którym sędziowie zostali powołani do pełnienia urzędu z uwagi  

na ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa" — pisze Duś. 

"Praktyka ta doprowadziła do stworzenia swoistego getta analogicznie  

do tzw. getta ławkowego wprowadzonego na polskich uczelniach w latach  
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30-tych XX wieku. Jeżeli dostrzega Pan jednak różnicę, proszę o jej wskazanie" 

— podkreśla w swoim liście Duś. Dalej dodaje, że "segregacja sędziów na starych 

i nowych stanowi wyraz pogardy dla doświadczeń wynikających z historii". 

Były prokurator stawia warunki 

Jarosław Duś w liście do prezesa Laskowskiego zastrzega, że przyjmie 

propozycję orzekania w Izbie Karnej wyłącznie wtedy, gdy sędzia Laskowski 

nie będzie prezesem tej izby. 

"Wartości, którym jestem wierny pozostają w sprzeczności  

z prezentowanym przez Pana zachowaniem" — pisze. Zaznacza także, że to od 

prezesa Laskowskiego zależy, czy jego, jak podkreśla Duś, ogromne 

doświadczenie nie zostanie zmarnowane. 

"W tej chwili od Pana zależy, czy 46-letni doktor nauk prawnych,  

z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań karnych, 

będzie dalej orzekał czy będzie zmuszony przejść w stan spoczynku. Za niespełna 

rok mija Pańska kadencja, nie wyobrażam sobie by, po tym co Pan zaprezentował, 

powierzono Panu pełnienie funkcji Prezesa Izby Karnej na kolejną; czas 

zweryfikuje moją prognozę" — kwituje Duś. 

Prezes Izby Karnej odpowiedział na ten list krótko: "Rezygnacji takiej 

nie zamierzam złożyć, zwłaszcza z powodów wskazanych w treści pisma." 

Podkreślił także, że — wbrew sugestiom byłego prokuratora Dusia — 

nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Zaznaczył, że w oświadczeniach 

składanych przez sędziów muszą oni wymieniać organizacje, do których należą 

— nie zaś te, których nigdy nie byli członkami. 
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