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Demonstracja wsparcia dla sędziego Igora Tulei szykanowanego przez nieuznawaną  

Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Warszawa, 9 czerwca 2020  

(Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl) 

 

W ostatnich dniach swojego istnienia Izba Dyscyplinarna chciała zająć 

się uchyleniem immunitetu wiceszefa legalnej KRS. Ale Trybunał  

w Strasburgu zabronił izbie rozpoznawać sprawę i spadła z wokandy. 
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W piątek wejdzie w życie reforma Sądu Najwyższego przygotowana przez 

prezydenta Andrzeja Dudę, a wraz z nią zlikwidowana zostanie Izba 

Dyscyplinarna. Tym samym po czterech latach funkcjonowania ze struktury Sądu 

Najwyższego zniknie izba, która działała niczym sąd, choć nie była sądem. 

W swoich orzeczeniach potwierdził to zarówno Sąd Najwyższy,  

jak i międzynarodowe trybunały w Luksemburgu i Strasburgu. Z orzeczeń 

wynikało m.in.: izba nie jest niezależna, a to jeden z wymogów, które muszą 

spełniać sądy. Prezydent obsadził ją osobami wskazanymi przez upolitycznioną 

KRS, w tym dawnymi prokuratorami Zbigniewa Ziobry, i powierzył zadanie 

dyscyplinowania sędziów.  

Od roku wiadomo, że izba nie powinna działać, bo prowadzi to do naruszenia 

prawa unijnego, a także europejskiej konwencji praw człowieka. Trybunał  

w Strasburgu orzekł, że nie gwarantuje ona rzetelnego procesu. Unijny Trybunał 

Sprawiedliwości nakazał Polsce powstrzymać izbę od zajmowania się 

immunitetami sędziów. Ta zignorowała zabezpieczenie, co doprowadziło  

do nałożenia na Polskę kary w wysokości 1 mln euro (obecnie już blisko  

1,2 mld zł potrącanych z funduszy unijnych).  

Ostatnie sprawy immunitetowe - wbrew zabezpieczeniu TSUE - izba 

planowała rozstrzygać rzutem na taśmę na kilka dni przed swoją likwidacją. 

"Mamy jeszcze jedną wokandę" - poinformowało w piątek jej biuro prasowe. 

Znalazły się na niej trzy sprawy immunitetowe, w tym dwie sędziów orzekających 

w czasach PRL, którym prokuratorzy IPN chcą przedstawić zarzuty popełnienia 

zbrodni komunistycznej. 

Groźba uchylenia immunitetu zawisła również nad płk. Piotrem Raczkowskim 

- sędzią Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Według jego obrońców 

sprawa ma charakter "represyjny". - Pan Raczkowski był wiceszefem legalnej 

KRS, która działała do 2018 r. - przypominał w rozmowie z "Wyborczą" adwokat 

Michał Wawrykiewicz. Rada w tamtym okresie ostro sprzeciwiała 

się "reformom" sądownictwa PiS, a potem została rozwiązana przez PiS. 

Jest zabezpieczenie, sędzia się rozchorował 

Raczkowski ma problemy, bo w 2016 r. zniósł klauzulę tajności  

z archiwalnych akt dotyczących afery szpiegowskiej z lat 90. Dokumenty  

do odtajnienia wskazała mu komisja działająca przy sądzie. Według prokuratury 



sędzia odtajnił jednak akta bez wymaganej zgody ABW, co pozwoliło  

na zapoznanie się z nimi osobom nieuprawnionym. Chodziło o dziennikarzy - 

autorów książki "Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana". Z książki 

wynikało, że na początku lat 90. ówczesny szef MSW Antoni Macierewicz miał 

sparaliżować akcję kontrwywiadu wobec rosyjskiego szpiega. 

O uchylenie immunitetu sędziemu wystąpiła Prokuratura Krajowa, która 

chce przedstawić mu  zarzut przekroczenia uprawnień przy odtajnianiu 

dokumentów kontrwywiadu. Sprawę Raczkowskiego prowadzi wydział spraw 

wewnętrznych PK. To specjalna komórka utworzona do ścigania sędziów, która 

występowała wcześniej o uchylenie immunitetów sędziom zaangażowanym  

w obronę niezależności sądownictwa, m.in. sędziemu Izby Karnej SN 

Włodzimierzowi Wróblowi. 

Ostatecznie ID nie zajęła się immunitetem Wróbla, bo zabronił jej tego 

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Podobne zabezpieczenie Trybunał  

w Strasburgu wydał teraz w sprawie Raczkowskiego. Wystąpili o nie obrońcy 

sędziego, kierując do Strasburga skargę na Polskę.  

- W piątek jako wnioskodawcy zostaliśmy powiadomieni o udzieleniu 

zabezpieczenia. ETPC nakazał wstrzymanie jakichkolwiek działań Izby 

Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Raczkowskiego. Informację o zabezpieczeniu 

otrzymały również polskie władze - relacjonuje Wawrykiewicz.  

- Do poniedziałku nie było jakiejkolwiek reakcji. Jeszcze rano sprawa była  

na wokandzie. A potem jeden z obrońców dostał telefon z informacją, że sprawa 

spadła, bo pan "sędzia" się rozchorował - dodaje. 

- Można było się spodziewać, że sprawa zostanie zdjęta, zaś Izba 

Dyscyplinarna w żadnym razie nie przyzna, że odwołanie posiedzenia ma 

związek z zabezpieczeniem. Podobnie było z innymi sprawami, w których ETPC 

udzielał zabezpieczenia. Zawsze podawano jakiś inny powód - komentuje.  

- Wszystkie poniedziałkowe sprawy zostały odwołane z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności sędziego - mówi nam Piotr Falkowski z sekcji 

prasowej ID. Tym "sędzią" jest Adam Tomczyński z Izby 

Dyscyplinarnej. Tomczyński wspierał „reformy" sądownictwa PiS, jeszcze zanim 

dostał się do SN – jako komentator w prorządowych mediach. Później – już jako 

neosędzia – udostępniał na Twitterze wpisy zachęcające do głosowania na PiS. 



- Sprawa się nie odbyła i przed ID się nie odbędzie, bo izba zwija żagle. 

Nikt za nią tęsknić nie będzie - kwituje Wawrykiewicz. - Czas jej funkcjonowania 

to był mroczny okres w historii funkcjonowania polskiego wymiaru 

sprawiedliwości, gdy działał quasi-organ spod ciemnej gwiazdy z makabryczną 

galerią postaci osadzonych tam przez władze - ocenia. 

Nie chodziło o nazwę, tylko o neosędziów 

Co teraz ze sprawami toczącymi się przed ID? Ma je przejąć nowa izba - 

Odpowiedzialności Zawodowej (IOZ). Zgodnie z prezydencką ustawą orzekać  

w niej będzie 11 osób wybranych przez prezydenta z grupy wylosowanych  

ze składu SN. Oznacza to, że w IOZ mogą znaleźć się neosędziowie powołani  

z pomocą upolitycznionej KRS, którzy nie gwarantują rzetelnego procesu.  

Do IOZ teoretycznie mogą się dostać nawet osoby ze zlikwidowanej Izby 

Dyscyplinarnej. Zgodnie z prezydencką ustawą każdy dostanie propozycję 

wcześniejszej emerytury albo orzekania w innej izbie.  

- Niestety zmiany ustawowe, które powołują nową izbę, niczego  

nie zmienią, bo zasada powołania pozostaje analogiczna. W IOZ nadal mogą 

zasiadać neosędziowie powołani z udziałem neo-KRS, co naruszy standardy 

konstytucyjne, konwencyjne i prawo unijne - mówi Wawrykiewicz. 

- A o to cała batalia się toczyła i tego dotyczyły liczne orzeczenia ETPC, 

TSUE, NSA i SN. Nie chodziło w nich o nazwę "ID", o konkretną jednostkę  

w strukturze SN, tylko o osoby, które tam orzekają. Po prostu w sprawach 

dyscyplinarnych sędziów i w żadnych innych nie mogą orzekać ludzie powołani 

w sposób niegwarantujący ich niezawisłości i bezstronności. IOZ niestety 

powtórzy ten schemat - dodaje.  

 


