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Ja chcę głęboko wierzyć w to, że ci, którzy już niedługo, już 
za chwilę przyjdą po mnie do mojego ukochanego wymiaru 
sprawiedliwości, nie będą ludźmi o mentalności służebnej 
wobec państwa. Sędzia o mentalności służebnej jest bo-
wiem karykaturą sędziego.

(… )
Panie Marszałku, Panie Senator i Panowie Senatorowie, 

kończę swoje wystąpienie, nawiązując do słów wstępu, a więc 
z pewną dozą nadziei, że dzień dzisiejszy wcale nie musi być 
ostatnim dniem tego Sądu Najwyższego, o którym mowa 
w art. 183 Konstytucji RP. I nadzieję tę czerpię z wiary, 
że dla pań senator i panów senatorów konstytucja to nie 
jest tylko pewna książeczka, ale że jest to zespół wartości 
przyjętych w  referendum przez  naród, przez  ten naród, 
o którym mowa w art. 4 Konstytucji. Że jest to zespół war-
tości nie tylko przyjętych przez ten naród w referendum, 
ale nadto głęboko tkwiących w szerokich kręgach tego na-
rodu, spośród których to wartości najważniejsze są dwie: 
wolność i godność.

Przez kilkanaście ostatnich dni widzieliście i słyszeliście 
państwo po wielekroć taką triadę postulatów: wolne sady, 
wolne wybory, wolna Polska. 

(...)
Ale proszę też o to, abyście państwo pamiętali, że one 

są w istocie rzeczy nierozłączne. I proszę też o to, abyście 
państwo pamiętali o tym, że jeśli wasze głosowanie zwró-
ci się przeciwko któremukolwiek z tych postulatów, to za-
równo o wolnych sądach, jak i o wolnych wyborach, a prze-
de wszystkim o wolnej Polsce pamiętać będą jednak wolni 
ludzie”. 

„Admittedly, the Polish society wishes for changes in 
the judiciary to be implemented, but it wants fi rst and fo-
remost, and it has been repeatedly discussed in this house, 
more speedy proceedings and this can only be achieved by 
improving the procedures. Half the kingdom to the one who 
can show me one regulation serving this purpose in the bill 
under discussion today. Extraordinary claim can certainly 
not serve this purpose. 

(...)
And fi nally, yes, the society does accept the idea of pur-

ging the judiciary of its compromised members and so do 
I. But the High Court today truly is no Augean stables full 
of communist thugs. It has been fully rebuilt with respect to 
the personnel in the 1990s, and among its employers there 
are more and more people who know Communism from 
literature only. 

(...) 
Ladies and gentlemen Senators, there was such a sad pe-

riod in history, in our history, when many tragedies were 
caused by the fact that the judges were people of mentality 
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Sędzia o mentalności 
służebnej jest karykaturą 
sędziego
Są takie przemówienia, które przechodzą do hi-
storii. Poniżej przedstawiamy fragmenty wystąpie-
nia SSN Stanisława Zabłockiego w Senacie RP dnia 
14.12.2017 r., które należy do tej kategorii. Prezes 
Izby Karnej apelował do senatorów, by nie popie-
rali ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie 
Najwyższym, łamiących Konstytucję. To doskona-
ły wstęp do wywiadu, którego udzielił nam Pan 
 Sędzia.

„Owszem, polskie społeczeństwo chce zmian w sądowni-
ctwie, ale chce przede wszystkim, i wielokrotnie była mowa 
o tym na tej sali, przyspieszenia postępowań, a temu, proszę 
państwa, może służyć jedynie usprawnienie procedur. Ko-
nia z rzędem temu, kto wskaże mi w ustawie, która stanowi 
przedmiot dzisiejszej państwa debaty, choć jeden przepis 
służący temu celowi. Skarga nadzwyczajna na pewno temu 
celowi nie może służyć. 

(...)
I wreszcie: tak, społeczeństwo akceptuje ideę oczyszczenia 

sądownictwa z ludzi skompromitowanych, ja też podpisuję się 
pod tą ideą. Ale Sąd Najwyższy naprawdę nie jest żadną staj-
nią Augiasza naszpikowaną komunistycznymi oprawcami. 
W latach 90. został on naprawdę gruntownie przebudowany 
kadrowo, a w jego składzie, proszę państwa, coraz częściej 
zasiadają ludzie, którzy  okres komunizmu znają jedynie 
z książek. 

(...)
Panie i  Panowie Senatorowie, był taki smutny okres 

w  historii, w  naszej historii, gdy  wiele ludzkich tragedii 
było spowodowanych właśnie tym, że sędziowie byli ludźmi 
o mentalności służebnej wobec państwa. Co więcej, to prze-
cież państwo twierdzicie – jeśli pokażecie państwo konkret-
ne przykłady, to przytaknę, powiem: macie państwo rację 
– że taka mentalność służebna wobec państwa z tamtego 
okresu nie została właściwie rozliczona przez środowisko. 



Temat numeru  IUSTITIA 1/20182

zes bardzo źle poczuła się tego ranka i zwróciła się do mnie 
z prośbą, abym ją zastąpił. Ledwo zdążyłem dojechać na 
Wiejską, a już trzeba było wchodzić na salę. Bez przemyśla-
nego planu wystąpienia, bez przygotowanych materiałów, ale 
z wielką wiarą w to, że nie można pozostać bezczynnym, że 
trzeba podjąć dramatyczną próbę odwrócenia – chociażby 

a system of values accepted in a referendum by the nation, 
the nation spoken of in article 4 of the Constitution. And 
that it is a system of values not only accepted by this Nation 
in a referendum, but also deeply rooted in it, with two most 
important values being liberty and dignity. 

During the last weeks you have seen and heard the same 
triad of demands over and over again: free courts, free elec-
tions, free Poland. 

(...)
But I urge you to remember that they are inseparable. 

And I urge you to remember that if your vote turns against 
any of these demands, free people will remember about the 
free courts, the free elections and fi rst and foremost about 
free Poland”.

menial to the state. What’s more, you are the ones claiming 
– if you are able to show examples I will agree, I will say you 
are right – that such mentality menial to the state from that 
period was not properly eradicated by the judiciary commu-
nity. I wish to believe that those who very shortly will follow 
me to my beloved judiciary will not be people of mentality 
menial to the state. A judge of a menial mentality is a tra-
vesty of a judge. 

(...)
Mr Speaker, Ladies and gentlemen senators, I conclude 

my speech referring back to what I opened with, with a cer-
tain measure of hope that today need not be the last day 
of this High Court which is spoken of in article 183 of the 
Constitution. And this hope I take from the faith that for the 
senators the Constitution is not just a booklet, but that it is 

1 Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wbrew temu, czego 
doświadczają sędziowie 
w okresie paru ostatnich 
lat, musimy wierzyć w sens 
dialogu z politykami
Wywiad z SSN Stanisławem Zabłockim,
prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego

Pytania opracowała Edyta Bronowicka1.

Edyta Bronowicka: Czy wygłaszając swoje słynne przemó-
wienie 21.7.2017 r. w Senacie, za które raz jeszcze składam 
wyrazy uznania, wierzył Pan w to, że może przekonać do 
swoich racji polityków, w szczególności zebranych na sali 
senatorów? A szerzej (i nieco prowokacyjnie), czy dialog 
sędziów z politykami w ogóle ma sens?

Stanisław Zabłocki: Zacznijmy od skreślenia w pytaniu 
słowa „słynne”. Nie będę się krygował, mam świadomość 
tego, że odbiło się ono dość szerokim echem. Niemniej 
określenie „słynne” zarezerwujmy dla takich wystąpień jak 
np. parlamentarna mowa posła Jerzego Zawieyskiego w marcu 
1968 r., czy przemówienie mecenasa Stanisława Hejmowskie-
go w procesie Poznańskiego Czerwca 1956 r. Jeśli już mamy 
opatrzeć moje wystąpienie w senacie w lipcu 2017 r. jakimś 
określeniem, to najlepiej pasowałby doń przymiotnik „spon-
taniczne”. Dowiedziałem się o tym, że mam reprezentować 
w tym dniu Sąd Najwyższy na forum izby wyższej z telefonu 
I Prezesa Sądu Najwyższego, pani prof. Małgorzaty Gersdorf, 
dosłownie na 20 minut przed rozpoczęciem obrad. Pani pre-
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cydowanie większym pesymistą, nie tylko co do możliwości 
przekonania senatorów o konieczności odrzucenia ustawy 
lub choćby wprowadzenia do niej stosownych korekt, ale 
i co do tego, że można liczyć na kolejne veto prezydenta. Nie 
oznaczało to pogodzenia się przeze mnie z nieuchronnością 
porażki. Podjąłem walkę, przemawiając przede wszystkim do 
dwóch senatorów, których już w lipcu dręczyło konstytucyjne 
sumienie, licząc na to, że tak jak niezłomny przysięgły z kla-
syku „Dwunastu gniewnych ludzi”, przekonają oni kolejnych 
przedstawicieli swego klubu parlamentarnego. Przekonali 
tylko jednego. Tym razem trzech przedstawicieli większości 
senackiej wstrzymało się od głosu. Te smutne doświadczenia 
powinny skłonić mnie do udzielenia odpowiedzi negatywnej 
na drugą część pytania. Wbrew jednak temu, czego doświad-
czają sędziowie w okresie paru ostatnich lat, musimy wierzyć 
w sens dialogu z politykami. W przeciwnym wypadku nasze-
mu codziennemu trudowi przestaną przyświecać cele, które 
zakłada każdy sędzia, traktujący swą pracę jako powołanie, 
a nie jako odklepanie urzędniczych obowiązków. Gdzie, je-
śli nie w ciągle ponawianym dialogu, mamy szukać szans 
wytłumaczenia politykom, na czym polega niezależność są-
dów i niezawisłość sędziów i jak fundamentalne to wartości? 
W jaki inny sposób, jak nie w dialogu, możemy przedstawić 
im czyhające w praktyce niebezpieczeństwa pozornie bardzo 
atrakcyjnych teoretycznie rozwiązań? Niezależnie od tego, 
jak ten dialog nie byłby trudny, a na pewnych etapach wręcz 
zniechęcający z uwagi na postawę jakiejś grupy tzw. klasy 
politycznej, innej drogi, do której moglibyśmy się odwołać, 
przestrzegając jednocześnie zasad etycznych obowiązujących 
sędziów, nie dostrzegam. Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć, 
że rozumiem przyczyny tego, iż sędziowie nie są obecnie zbyt 
chętni do prowadzenia takiego dialogu z politykami. To wiąże 
się z tym, że język debaty publicznej w tej chwili bardzo się 
zaostrzył. I to dotyczy nie tylko debaty politycznej, w której 
– z uwagi na jej istotę – sędziowie nie powinni uczestni-
czyć. Niezwykle zbrutalizowanego języka używa się bowiem 
ostatnio także podczas dyskusji na tematy prawne. Sędzia 
powinien w takiej rozmowie używać spokojnego, zrównowa-
żonego języka, a w swej narracji nawiązywać wyłącznie do 
argumentów prawnych, a nie do racji natury populistycznej. 
Niestety, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością 
można założyć, że jego adwersarz – polityk będzie używał 
brutalnego, ale bardzo obrazowego języka, sięgać będzie do 
demagogii w klasycznej postaci. W takiej debacie, łacno może 
się zdarzyć, iż ten pierwszy, któremu godność i zasady etyki 
sędziowskiej nie pozwalają na przyjęcie reguł nie fair, albo 
w ogóle nie dojdzie do głosu, albo zostanie odebrany jako 
osoba, która niewiele ma do powiedzenia, która kładzie uszy 
po sobie, która nie ma kontrargumentów. Pomimo tego sę-
dziowie nie powinni unikać dyskusji, starając się egzekwować 
w niej rzetelne reguły debaty i siłą argumentów wykazywać 
miałkość populistycznych haseł.

w kilku newralgicznych punktach – tragicznych rozwiązań 
ustawy, która w trybie legislacyjnego pendolino przemknęła 
przez Sejm. Już siedząc w sali obrad Senatu dowiedziałem się 
z Internetu zainstalowanego w I-fonie, iż przeciwko zwol-
nieniu z dnia na dzień wszystkich pracowników sekretaria-
tów, pracowników technicznych i asystentów zatrudnionych 
w Sądzie Najwyższym, zaprotestował szef NSZZ „Solidar-
ność”, pan Piotr Duda, przesyłając na ręce Marszałka Senatu 
stosowny list. Przemknęła mi zatem przez głowę myśl, iż 
dobrze będzie rozpocząć właśnie od obrony tych najsłab-
szych, Bogu ducha winnych ludzi, ukazując niespotykanie 
dyskryminacyjny charakter rozwiązania. Racje, które stały 
za rezygnacją z „opcji zerowej” w odniesieniu do naszych 
współpracowników, którzy nie pełnili funkcji orzeczniczych, 
były tak jaskrawe, iż ten fragment swego wystąpienia wygła-
szałem z głębokim przekonaniem o tym, że przynajmniej na 
tym polu odniosę sukces. Jak pokazał czas, myliłem się tylko 
co do etapu, na jakim los tych 321 osób zostanie uratowany. 
Liczyłem na stosowną decyzję senatu, a trzeba było zaczekać 
do veta Pana Prezydenta, po którym do tego niezrozumiałego 
rozwiązania na szczęście już nigdy nie powrócono. Przyznam 
też, że niesiony falą wewnętrznego entuzjazmu i głębokiego 
przekonania o zasadności argumentów, do których się odwo-
ływałem, w ten lipcowy dzień liczyłem także na to, że i w kilku 
innych istotnych punktach – w których uchwalone przez izbę 
niższą rozwiązania uważałem za pozostające w oczywistej 
kolizji z wzorcami konstytucyjnymi – zdołam przekonać pa-
nie i panów senatorów do wniesienia stosownych poprawek. 
Ta nadzieja wzrosła, gdy jeden z senatorów reprezentują-
cych tę stronę sceny politycznej, która dążyła do uchwalenia 
nowej ustawy o SN, nota bene profesor nauk humanistycz-
nych i rektor wyższej uczelni, oświadczył, że rozwiązanie 
pozbawiające panią prof. Małgorzatę Gersdorf stanowiska 
sędziowskiego (i jednocześnie funkcji I Prezesa) jest tak oczy-
wiście sprzeczne z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, że byłaby to 
w stanie stwierdzić jego mała wnuczka. Cóż, okazało się, że 
gdy doszło do podejmowania decyzji, wówczas argumentum 
cum neptem okazał się słabszy od politycznej lojalności i pan 
senator jedynie wstrzymał się od głosu. W trzy dni później 
okazało się jednak, że cały szereg racji, które padły w senacie, 
zostało podzielonych, przynajmniej w tym historycznym mo-
mencie, przez grono politycznych doradców głowy państwa, 
a przede wszystkim przez samego Pana Prezydenta, który 
zawetował przesłaną mu do podpisu ustawę. Uczynię teraz 
szybką podróż w czasie i z dnia 21 lipca przeniosę swą myśl do 
dnia 15 grudnia ubiegłego roku, gdy przemawiałem w izbie 
wyższej ponownie. Tym razem moje wystąpienie było już 
znacznie bardziej uporządkowane i przemyślane, gdyż prace 
nad nową wersją ustawy toczyły się w nieco wolniejszym 
tempie, aczkolwiek ilość i głębokość poprawek zgłoszonych 
w komisji sejmowej oraz tryb procedowania nad nimi nadal 
zdumiewały. Szczerze przyznam, że tym razem byłem zde-
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że nie jest zadowolona z pracy sądów, gdyż uważa, że nie-
zasadnie „przegrała” sprawę; niejednokrotnie obie strony 
czują się pokrzywdzone, gdyż każda z nich uważa, że po-
winna zostać w pełni usatysfakcjonowana, a tu sąd, ważąc 
wszystkie racje wydał tzw. salomonowy wyrok. Po drugie, 
dlatego, że już na długo przed lipcem została uruchomiona 
machina propagandowa mająca za zadanie eksponowanie 
wszelkich mankamentów w pracy sądów, a niejednokrotnie 
nastawiona była na wręcz instrumentalne podważanie za-
ufania do trzeciej władzy. Po trzecie, dlatego, że aby jakieś 
przedsięwzięcie odniosło sukces zazwyczaj potrzebny jest 
energiczny, sprawny, scentralizowany organizator, a w tym 
wypadku trudno byłoby jednoznacznie takiego wskazać. Ge-
neralnie to, co uważam w zjawisku lipcowej obrony sądów 
za najcenniejsze, to właśnie owa spontaniczność wystąpień 
obywatelskich. Okazało się, że ludzie rozumieją, iż z niepra-
widłowościami w sądach należy walczyć, ale nie metodą po-
zostawiania za sobą spalonej ziemi i że są niebezpieczeństwa 
groźniejsze od codziennych mankamentów i uciążliwości, 
a mianowicie podporządkowanie sądów politycznym wpły-
wom, naruszenie trójpodziału władzy zapisanego w art. 10 
naszej konstytucji. Jak osobiście zareagowałem? Mówiłem 
o tym zarówno w senacie, jak i we wcześniejszych wywiadach. 
Udział w „łańcuchu światła” uważałem za powinność każdego 
sędziego. Dlatego, że spotkania te miały i z założenia i w prak-
tyce całkowicie apolityczny charakter, a przy tym miały na 
celu uświadomienie milionom ludzi, jak ważna jest nieza-
leżność sądów i niezawisłość sędziowska. Zresztą to właśnie 
owe „światełka” ukazały jak na dłoni, jak kapitalnie różnią 
się wiece partyjne od spotkań obywatelsko-sędziowskich, jak 
różni się język polityki od języka prawa. Udowodniły, że moż-
na o najtrudniejszych sprawach rozmawiać bez krzyków, bez 
personalnych ataków, bez inwektyw. Było spokojnie, godnie 
i pięknie. Do końca życia będę pamiętał napisy wyświetlane 
na frontonie gmachu Sądu Najwyższego: „To jest nasz sąd”. To 
była przecież inicjatywa nie sędziów tego sądu, ale szerokich 
rzecz obywateli, którzy chcieli dać wyraz temu, że sądy mają 
być obywatelskie, że obywatelom mają służyć, wolne od poli-
tycznych wpływów, niezależnie od tego, z której strony sceny 
politycznej zagrożenie takie miałoby nadejść. Prawdziwą łzę 
wzruszenia – ja, silny mężczyzna, nie wstydzę się tego – wy-
wołała też u mnie, dostrzeżona w morzu ludzkich głów, tab-
liczka z napisem: „Wolne sądy – wolni ludzie”. Nawiązywałem 
zresztą do jej tekstu w obu swoich senackich wystąpieniach. 
Tak więc trzymałem, podczas dwóch pamiętnych wieczorów, 
świeczkę w ręku nie dlatego, że rozjaśniała mrok panujący na 
Placu Krasińskich, ale dlatego, iż stanowiła symbol obywa-
telskiej troski o przyszłość wymiaru sprawiedliwości w mojej 
ukochanej Ojczyźnie. I potwierdzę ten fakt niezależnie od 
czasu i okoliczności. Pozostaje refl eksja związana z końcową 

E.B.: Składając na ręce I Prezesa Sądu Najwyższego oświad-
czenie o woli pozostania w Sądzie Najwyższym, szeroko 
umotywował Pan swoją decyzję. Przekazując je Prezy-
dentowi, Pani Prezes postawiła Prezydenta przed trudną 
decyzją. Czego oczekuje Pan od Prezydenta?

S.Z.: Nie sądzę, aby Pani Prezes postawiła Pana Prezy-
denta przed trudną decyzją. Z mojego pisma wyraźnie prze-
cież wynika, że nie jest moją intencją, aby zostało ono po-
traktowane tak jak inne oświadczenia, te złożone w oparciu 
o art. 111 nowej ustawy o SN2. Gdyby taki był mój zamiar, 
to adresatem oświadczenia uczyniłbym Pana Prezydenta, 
a nie I Prezes Sądu Najwyższego, dołączyłbym doń wymaganą 
dokumentację (a tego świadomie nie uczyniłem) i jako pod-
stawę prawną wskazałbym właśnie art. 111 SNU, a nie art. 180 
ust. 1 Konstytucji RP. Nie sądzę też, aby Pan Prezydent, który 
jest przecież doktorem prawa, poza ewentualnym przeczy-
taniem mojego oświadczenia, nadał mu jakikolwiek bieg. 
Gdybym jednak został np. wezwany przez kancelarię Pana 
Prezydenta do „usunięcia braków formalnych” i dołączenia 
dokumentacji lekarskiej, to poinformuję, że wezwanie jest 
nieporozumieniem, gdyż dokumentacja taka jest dołączana 
tylko do wniosków składanych w trybie nowej ustawy. Nie 
spodziewam się także tego, aby Pan Prezydent na podstawie 
tego oświadczenia przedłużył prawo mojego sędziowskie-
go votum. Gdyby to uczynił, to wówczas wszyscy pozostali 
65-latkowie powinni mieć przyznane takie samo prawo. Poza 
tym – no cóż, powiedzmy to otwarcie – stanowiłoby to po-
twierdzenie, że art. 111 SNU narusza wzorzec konstytucyjny 
określony w art. 180 ust. 1 ustawy zasadniczej. Tak więc ocze-
kuję od Pana Prezydenta jedynie tego, aby z uwagą zapoznał 
się z krótkim stanowiskiem wieloletniego sędziego, który 
uważa, że przeniesienie go z mocy prawa w stan spoczynku 
przed ukończeniem 70. r. ż. narusza zasadę nieusuwalności 
sędziów, określoną w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP i docenił 
gotowość pełnienia przezeń urzędu w trudnych czasach.

E.B.: Czy spodziewał się Pan, że społeczeństwo stanie 
w obronie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych? Jak 
Pan zareagował na „łańcuch światła”? Czy to było tylko 
chwilowe uniesienie?

S. Z.: Rozumiem, że pytanie nawiązuje do masowych, 
spontanicznych spotkań obywateli przed gmachami więk-
szości sądów w Polsce, ale także przed siedzibą Sądu Naj-
wyższego oraz przed Pałacem Prezydenckim, gdy w lipcu 
ubiegłego roku ważyły się losy pierwotnej wersji zmian 
w ustawach sądowych. Przyznam, że skala tego poparcia dla 
idei wolnych sądów stanowiła dla mnie miłe zaskoczenie co 
najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że sądy 
z oczywistych przyczyn nigdy nie cieszyły się wielką sym-
patią. Praktycznie każdy skazany w sprawie karnej czuje się, 
z jego subiektywnego punktu widzenia, mniej lub bardziej 
niesprawiedliwie potraktowany przez sąd. Statystycznie co 
najmniej połowa uczestników postępowań cywilnych tak- 2 Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.; dalej jako SNU.
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swej bezstronności, a nade wszystko, aby przypadkiem jego 
stanowisko nie było determinowane politycznie albo choćby 
tylko mogło zostać odczytane jako refl eks jego sympatii lub 
antypatii politycznych. To zapewne zadanie równie trudne 
jak zachowanie dyscypliny formy, ale wierzę, że do zrealizo-
wania. Jak to uczynić? Primo, muszę być sam głęboko we-
wnętrznie przekonany, że poddałbym określone rozwiązanie 
prawne równie pryncypialnej krytyce niezależnie od tego, 
z jakiej strony sceny politycznej ono nie wypłynęło i że mój 
sprzeciw wobec niego pozostaje bez związku z tym, kto jest 
personalnie jego autorem. Secundo, muszę użyć takiej argu-
mentacji, która także odbiorcom pozwoli uwierzyć, że moje 
intencje i poglądy prawne nie są determinowane sympatia-
mi politycznymi, a moje stanowisko nie uległoby zmianie 
w sytuacji, gdyby poddawane ocenie rozwiązanie prawne 
zgłosił (wprowadził) jakikolwiek inny podmiot. Mam prawo 
i obowiązek krytykować wadliwe rozwiązania prawne, ale 
nie powinienem atakować ich autora (autorów). Mam prawo 
i obowiązek wskazywać zło płynące dla systemu prawnego 
np. z niekonstytucyjnych rozwiązań, bowiem milczenie w ob-
liczu zła samo jest złem i w jakiś sposób przyczynia się do 
jego promocji, ale nie mam prawa postulować, aby odsunąć 
od władzy tego/tych, którzy są ich autorami. Dopóki prze-
strzegam tych reguł debatuję o prawie, o państwie prawa, 
a nie o polityce.

E.B.: Jak Pan ocenia działania Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich „Iustitia”, szczególnie w ostatnich dwóch latach?

S.Z.: Nie jestem najlepszym adresatem tak sformułowa-
nego pytania, bowiem aby móc rzetelnie ocenić działalność 
jakiejś organizacji trzeba mieć pełną pulę danych, dotyczą-
cych podejmowanych przez to gremium inicjatyw, a najlepiej 
także dysponować wiedzą o wewnętrznych mechanizmach 
jego działania, toczonych wewnętrznych dyskusjach, itp. 
Ponieważ nie jestem członkiem „Iustitii”, siłą rzeczy moja 
wiedza jest zubożona. Z pozycji extraneusa wolno mi jednak 
stwierdzić, że ostatnie dwa lata działania Stowarzyszenia to 
okres co prawda bardzo trudny dla jego członków, ale także 
i bardzo owocny. Zapewne ten właśnie okres będzie ważył 
na ocenie „Iustitii” w perspektywie historycznej. Mam na 
myśli zarówno wszystkie inicjatywy własne Stowarzyszenia 
w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, jak 
i współudział, czy to „Iustitii” działającej in gremio, czy jej 
poszczególnych członków w akcjach poświęconych wolności 
sądów, organizowanych przez inne podmioty. Lista takich 
przedsięwzięć byłaby długa i zajęłaby, zapewne, wszystkie 
szpalty, które możemy poświęcić temu wywiadowi. Zatem 
bez próby wartościowania dokonań i jedynie tytułem przy-
kładu wymienię, z jednej strony, wydarzenia skali ogólno-
polskiej, jak współorganizacja Kongresu Prawników Polskich 

częścią pytania. Czy było to tylko chwilowe uniesienie? Z mo-
jej strony z pewnością nie. I staram się dawać temu wyraz 
przez kolejne miesiące, a jak Bóg pozwoli, będę dawał i przez 
kolejne lata swego życia. Czy taki incydentalny charakter 
miało ono w skali ogólnej? Chcę wierzyć, że także nie. Cóż, 
tak zwyczajnie energia ludzka wypala się, gdy dostrzegamy, 
iż nasze starania są mało efektywne. Dla wielu obywateli 
przedstawienie przez Pana Prezydenta ustaw nowelizacyj-
nych w postaci, która w kilku kluczowych punktach bardzo 
niewiele odbiegała od tej, która została zawetowana w lipcu, 
stanowiło wielki zawód. Trudno zatem porównywać zimną 
grudniową atmosferę z gorącym lipcem, zarówno w sensie 
dosłownym jak i w przenośni. Źródło obywatelskiego nie-
pokoju nie zostało jednak zasypane i jest, moim zdaniem, 
kwestią czasu, gdy wytryśnie ono z energią porównywalną 
do tej lipcowej.

E.B.: Czy uważa Pan, że sędziowie mają prawo do zabie-
rania głosu w sprawach sądownictwa i do aktywności 
publicznej? Gdzie jest granica, po przekroczeniu której 
zaczyna się zaangażowanie polityczne?

S.Z.: Wielokrotnie już wyrażałem swoje głębokie prze-
konanie, że nie tylko o sprawach istotnych dla sądownictwa, 
ale generalnie o problemach prawnych, o zagrożeniach dla 
obowiązującego porządku prawnego, dla zasad państwa 
prawa, sędziom nie tylko wolno mówić, ale wręcz powinni 
to czynić, również w ramach debaty publicznej. Jest to ich 
prawo i obowiązek obywatelski, potwierdzone niedawnym 
orzeczeniem Trybunału Strasburskiego w słynnej sprawie 
Baka przeciwko Węgrom3. Aby nie było żadnych wątpliwości, 
Konstytucja jest także źródłem powszechnie obowiązującego 
prawa Rzeczypospolitej i to najwyższym w hierarchii. Jeśli 
tak, to sędziemu nie można zabraniać uczestnictwa w debacie 
publicznej również i co do tego, czy przypadkiem uchwala-
ne prawo nie jest sprzeczne w jakichś punktach z wzorcami 
określonymi w ustawie zasadniczej. Przecież wszyscy chcemy, 
aby sędzia stanowił wzorzec dobrego obywatela. Skoro dobry 
obywatel nie powinien pozostawać obojętny na lekceważenie 
zasad konstytucyjnych, na instrumentalne traktowanie naj-
wyższego źródła prawa, zatem tym bardziej sędzia nie może 
pozostawać obojętny wobec takich zjawisk. Powinien dawać 
świadectwo wierności ustawie zasadniczej, a nie bojaźliwie 
odwracać wzrok lub zatykać uszy. Tak więc i ta ostatnia te-
matyka nie stanowi dla sędziego jakiegoś tabu, pod dwoma 
jednak warunkami. Po pierwsze, sędzia ma prawo to czynić 
językiem nieuchybiającym godności sędziego. O tym, że ko-
nieczność unikania zbyt dosadnych słów i środków ekspresji 
stawia sędziego często w trudnej pozycji w debacie publicznej 
mówiłem już, odpowiadając na pierwsze z pytań. Wierzę 
jednak, że także i zachowując ten warunek można powie-
dzieć wiele, a nawet bardzo wiele. Po drugie, sędzia powinien 
– chwaląc albo krytykując określone rozwiązania prawne, 
postawy czy zjawiska – baczyć, aby nie osłabić zaufania do 

3 Wyrok ETPCz z.23.6.2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom, skarga 
nr 20261/12; dostępna na: https://.echr.coe.int
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równań z sytuacją, z którą już sam musiałem się zmierzyć, nie 
stanowi próby tzw. wymigania się od odpowiedzi na pytania, 
przed którymi stają Koleżanki i Koledzy Sędziowie orzekający 
w sądach powszechnych, będzie to, że na koniec powiem, 
co ja bym zrobił, będąc na ich miejscu, co wcale jednak nie 
oznacza, że uważam, iż tak samo powinni postąpić inni i że 
jednoznacznie potępiam inne decyzje. Zacznę od tego, że 
osobiście zniuansowałbym sytuacje, które zostały w posta-
wionym mi pytaniu wrzucone, przynajmniej na pierwszy rzut 
oka, do wspólnego worka. Wiem, iż to stwierdzenie może 
zaskakiwać, gdyż intencja pytania jest tożsama w odniesie-
niu do wszystkich zawartych w nim wariantów, a mianowi-
cie – czy wolno mi legitymizować moimi staraniami organ, 

w Katowicach i opracowanie odpowiedzi na tzw. Białą Księgę, 
a z drugiej strony, już w skali lokalnej, znakomity pomysł 
organizowania przez poszczególne oddziały „Iustitii” dyskusji 
na aktualne, istotne dla środowiska tematy w ramach tzw. 
kafejek prawnych. Uważam też, że w bardzo kompetentny, 
profesjonalny wręcz sposób prowadzona jest zarówno strona 
internetowa Stowarzyszenia, jak i jego tzw. ścianka fejsbuko-
wa. Często i z pożytkiem na nie zaglądam. Nie wypada mi 
chwalić poziomu kwartalnika, noszącego tę samą nazwę co 
Stowarzyszenie, pod którego egidą jest wydawany, ale tylko 
dlatego, iż mam przyjemność zasiadać w jego radzie pro-
gramowej.

E.B.: Czy sędziowie powinni uczestniczyć w procesie no-
minacyjnym przed nową Krajową Radą Sądownictwa? 
W szczególności, czy powinni zgłaszać się do Izby Dy-
scyplinarnej oraz orzekać jako sędziowie dyscyplinarni 
w Sądach Apelacyjnych, nawet jeśli zostali powołani bez 
swojej zgody?

S.Z.: To bardzo trudne pytanie, na które każdy będzie 
musiał odpowiedzieć sobie w głębi swego sumienia, w tym 
zakątku swej sędziowskiej duszy (serca? mózgu?), w którym 
spotyka się ze sobą sam na sam przed podjęciem ważnej de-
cyzji ważącej na losach innych, przed wydaniem orzeczenia 
w tzw. hard case. Tyle tylko, że tym razem ta hard case dotyczy 
samego sędziego. Nie powiem, co każdy sędzia powinien 
zrobić w tej sytuacji, ale nie zrobię tego wcale nie dlatego, 
iż chciałbym uciec od trudnego tematu. Nie uczynię tego, 
bowiem bilans okoliczności przemawiających za określonym 
rozwiązaniem w ocenie każdego sędziego może wypaść ina-
czej i jestem skłonny tę niejednorodność uszanować. To prob-
lem wcale nie tak odległy od podobnego, który rozwiązywać 
muszą sędziowie SN, podejmując decyzje, czy występować 
o przedłużenie votum sędziowskiego po ukończeniu 65. r. ż. 
pomimo przekonania, iż zgodnie z zasadą nieusuwalności, 
zagwarantowaną w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP, powinni 
mieć prawo pełnienia sędziowskiej funkcji do siedemdziesiąt-
ki, bez występowania z wnioskami, czy też młodsi sędziowie 
tego sądu, którzy zastanawiają się nad złożeniem wniosku 
o przejście w stan spoczynku w trybie art. 111 ust. 2 SNU. 
Moje stanowisko co do obu tych ostatnich zagadnień jest 
powszechnie znane, gdyż je już wcześniej upubliczniłem, 
m. in. w uzasadnieniu do oświadczenia złożonego na ręce 
pani I Prezes 27 kwietnia b.r., a więc nietaktem byłoby je tu 
raz jeszcze powielać4. Nie oznacza to jednak, że nie solida-
ryzuję się również z apelem zawartym w treści pkt 6 uchwa-
ły Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego 
z 16.1.2018 r.5 o uszanowanie stanowiska każdego sędziego, 
który: „…według nowej ustawy o Sądzie Najwyższym zostaje 
zmuszony do podjęcia decyzji co do dalszego pozostania na 
stanowisku, przejścia w stan spoczynku albo ubiegania się 
o zgodę władzy wykonawczej na przedłużenie wykonywania 
sprawowanego urzędu”. Świadectwem tego, że dokonanie po-

4 Treść oświadczenia sędziego S. Zabłockiego: „Nadszedł dla sędziów 
Sądu Najwyższego czas podejmowania kolejnych trudnych decyzji. Uwa-
żam, jak to już kiedyś pisałem, że każdy z nas powinien powiadomić opinię 
publiczną o dokonanym wyborze i jego motywach. Rozważałem wszystkie 
argumenty za i przeciw dotyczące złożenia przed 3 maja b.r. oświadcze-
nia w trybie przewidzianym w art. 111 § 1 w zw. z art. 37 § 1–4 ustawy 
z 8.12.2017 r. o SN i ubiegania się o zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska 
sędziego Sądu Najwyższego. Bardzo poważnie ważyłem głosy tych, którzy 
twierdzą, iż nawet w wypadku przekonania o niekonstytucyjności – w od-
niesieniu do tych sędziów SN, którzy w chwili otrzymania nominacji sę-
dziowskiej mieli zapewnione orzekanie w tym Sądzie do ukończenia 70. r. 
ż. – rozwiązania przewidzianego w ww.. przepisie ustawy z wzorcem nie-
usuwalności sędziego, określonym w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP, powi-
nienem poddać się jednak niekonstytucyjnej procedurze z uwagi na dobro 
wyższe, jakim jest przekazywanie depozytu doświadczeń i wiedzy innym 
sędziom oraz zapewnienie obywatelom dostępu do sądu i zagwarantowa-
nie im rzetelnego procesu. Nie zmieniłem jednak swego dotychczasowego 
poglądu. Decydującą racją, przemawiającą za tym, że nie złożę wniosku 
o przedłużenie votum w trybie art. 111 § 1 w zw. z art. 37 § 1-4 ustawy 
z 8.12.2017 r., jest właśnie to, że musiałbym to uczynić w oparciu o przepis 
ustawy, który uważam za godzący w zasadę nieusuwalności sędziów i tym 
samym sprzeczny z Konstytucją. Legitymizowałbym akt prawny, którego 
niekonstytucyjności dwukrotnie dowodziłem w Senacie RP, i co do którego 
niekonstytucyjności, zresztą nie tylko w tym punkcie, jestem głęboko prze-
konany. Nie ma tu decydującego znaczenia tzw. domniemanie jego kon-
stytucyjności, po zakończeniu procesu legislacyjnego, do momentu ewen-
tualnej odmiennej decyzji TK. Ważna jest moja wiedza prawnicza, moje 
przekonanie i przekonanie tych dziesiątków tysięcy ludzi, którzy stawali 
w obronie Konstytucji przed uchwaleniem ustawy o SN w takim kształcie. 
Takie jest też zdanie pana prof. Adama Strzembosza, z którym „przegada-
łem” wszystkie za i przeciw, i który jest też zdania, że większym złem byłoby 
legitymizowanie takiego rozwiązania. A niezmiernie wysoko cenię sobie 
Jego zapatrywania. Doszedłem też do wniosku, że byłoby olbrzymią dozą 
pychy z mojej strony przyjęcie założenia, że przekazania owego depozytu 
doświadczenia i wiedzy dokonałbym lepiej niż uczynią to moje Koleżanki 
i Koledzy sędziowie SN, którzy nie ukończyli 65 lat i którzy, w związku 
z tym, mam nadzieję, gremialnie pozostaną w Sądzie Najwyższym. Gorąco 
Ich do tego zachęcam. Jestem przekonany, że w należyty sposób zadbają 
Oni także o zapewnienie obywatelom dostępu do sądu i zagwarantowanie 
im rzetelnego procesu. Jednocześnie chcąc dać wyraz temu, że czułbym 
się jeszcze na siłach, aby wspomóc mój ukochany wymiar sprawiedliwości 
i że to w sumie nie ja dokonałem wyboru, aby odejść w stan spoczynku, 
lecz że to rozwiązanie ustawy nie pozostawiło mi innego wyboru, którego 
mógłbym dokonać, nie naruszając Konstytucji RP, złożyłem na ręce pani 
prof. Małgorzaty Gersdorf, I Prezesa SN, oświadczenie o gotowości zaj-
mowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego do ukończenia 70. r.ż., 
zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 
Konstytucji RP. Tli się we mnie bowiem jeszcze maleńka iskierka nadziei, 
że przed 4 lipca tak dynamicznie ostatnio przeprowadzane zmiany usta-
wowe będą kontynuowane i że przyjęte zostanie rozwiązanie, pozwalają-
ce mi na dalsze pełnienie zaszczytnej funkcji sędziego. Nie jest to jednak 
oświadczenie składane w trybie art. 111 § 1 w zw. z art. 37 § 1-4 ustawy 
z 8.12.2017 r. o SN”.

5 Treść uchwały dostępna na: https://sn.pl/aktualnosci
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de przyzwoite zachowanie może być niebezpieczne. Gdyby 
taka była postawa wobec konieczności zapewnienia obsady 
sądów dyscyplinarnych, nie byłoby problemu powoływania 
do nich bez zgody sędziego. To ostatnie zjawisko oceniam, 
rzecz jasna, negatywnie. Co innego zgłaszanie swej kandyda-
tury do specsądu, tj. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 
To zagadnienie zasługiwałoby na odrębne potraktowanie. 

E.B.: Jak Pan ocenia obowiązującą regulację dotyczącą od-
powiedzialności dyscyplinarnej sędziów?

S.Z.: Widzę zatem, że będzie okazja zajęcia stanowiska 
i co do Izby Dyscyplinarnej. Obawiam się tylko, że odpowiedź 
na to pytanie będę musiał potraktować wybitnie hasłowo 
i przykładowo, gdyż wyczerpująca odpowiedź zapełniłaby 
już nie kilka szpalt, ale cały numer „Iustitii”. A zatem, do 
Izby Dyscyplinarnej nie kandydowałbym już choćby z tego 
powodu, iż czułbym olbrzymi niesmak sposobem zachęty, do 
którego uciekł się ustawodawca, przy uchwalaniu rozwiązań 
dotyczących naboru członków tej Izby. Jestem przekonany, 
że opinia z raportu GRECO, która odbiła się już szerokim 
echem w świecie prawniczym, iż niektóre rozwiązania nowej 
ustawy o SN stanowią „poważne naruszenie standardów an-
tykorupcyjnych” (chodzi o korupcję w szerokim znaczeniu 
tego terminu), nawiązuje m.in. do przepisu art. 48 § 7 SNU 
o 40% dodatku dla sędziów orzekających w Izbie Dyscypli-
narnej. Zupełnie nie przekonuje mnie próba racjonaliza-
cji takiego rozwiązania, zawarta w tym przepisie, bowiem 
większość sędziów orzekających w innych Izbach także nie 
podejmuje żadnego dodatkowego zatrudnienia, z którym 
wiązałoby się jakiekolwiek wynagrodzenie. Prawdę mówiąc, 
nie znajduję dla tego rozwiązania innego określenia jak nie-
potrzebnie dzielące sędziów, a może nawet dla nich obraźliwe 
czy wręcz nieprzyzwoite. Mam też nadzieję, że będzie ono 
raczej odwodziło, a nie zachęcało, sędziów do obejmowania 
stanowisk w tej Izbie. Samo utworzenie Izby Dyscyplinarnej, 
jak i wprowadzenie szeregu innych rozwiązań specjalnych 
w porównaniu z obowiązującymi dotychczas w postępowa-
niu dyscyplinarnym, nie ma przy tym, moim zdaniem, nie-
konstytucyjnego charakteru. Jest natomiast instrumentalnie 
nastawione na budowanie psychologicznego mechanizmu 
zagrożenia przewinieniami ze strony przedstawicieli zawo-
dów prawniczych i kreowania atmosfery nieufności wobec 
prawników, w tym również sędziów. Szereg z tych rozwiązań 
jest po prostu nieracjonalnych, a niektóre mogą okazać się 
wręcz dysfunkcjonalne. Już obecnie szeregu sprawom dyscy-
plinarnym, które wpływają i będą wpływać do SN, nie będzie 
można nadać biegu i zapewne długi jeszcze czas będą one 
oczekiwały na rozpoznanie, bowiem stworzony mechanizm 
wyłącznej kognicji tej Izby i brak wyobraźni ustawodawcy 
przy tworzeniu przepisów przechodnich stwarza stan takie-
go paraliżu. Izba nominalnie istnieje od 3 kwietnia, ale nie 
ma sędziów i ławników, którzy mieliby w niej orzekać. Pan 
Prezydent przez dwa miesiące nawet jeszcze nie zainicjował 

jeśli powołanie części z osób zasiadających w tym organie 
uważam za dokonane w niekonstytucyjnym trybie i czy 
może zaistnieć sytuacja, w której, niejako na zasadzie stanu 
wyższej konieczności, pogodziłbym się z tym, że uczestniczę 
w procesie takiej legitymizacji. Sądzę, że zachowałbym się 
jednak odmiennie w różnych układach. Otóż mam nadzieję, 
że starczyłoby mi pokory i determinacji, aby nie uczestniczyć 
przed organem pełniącym funkcję KRS w tzw. procedurach 
awansowych. Przede wszystkim dlatego, że obawiałbym się 
o to, na ile niebagatelny argument, iż przecież dla dobra 
wymiaru sprawiedliwości ważne jest, aby na zwalniające się 
miejsca – skoro i tak, jak uczy życie, znajdą się kandydaci – 
jednak aplikowali najlepsi, nie jest wyrazem mojej osobistej 
pychy. Bałbym się, czy racjonalny przecież pogląd, aby nie 
oddawać zwalniających się miejsc bez walki osobom, które 
i tak je zapełnią, a dysponują mniejszym zasobem wiedzy 
i doświadczenia, nie jest jednak wyrazem wewnętrznego 
usprawiedliwiania się przed samym sobą, a nie realnego wa-
żenia dóbr. W szczególności te dylematy dręczyłyby mnie, 
gdyby chodziło o kandydowanie na miejsca zwalniane przez 
sędziów, którzy niejako zmuszeni byli przedwcześnie opuścić 
stanowiska sędziowskie. Nieco inaczej, być może, ważyłbym 
dobra, gdybym podejmował decyzję, czy wejść na najniższy 
szczebel do korpusu sędziów, w szczególności w sytuacji, gdy 
na skutek długotrwałości panujących uwarunkowań uby-
wałoby sędziów, narastałyby zaległości, Bogu ducha winni 
obywatele płaciliby cenę zmniejszenia dostępności do sądu 
w szeregu pilnych, życiowo niezbędnych do uregulowania 
sprawach, a nowych kandydatów nie byłoby wielu. Wiem, 
wiem, nie każdy musi być sędzią… Nie za wszelką cenę… 
Ale jednak z drugiej strony ktoś musi być sędzią. Państwo 
potrzebuje sędziów. Społeczeństwo potrzebuje sędziów. Za-
pewne jest więc taka granica, przy której powiedziałbym, że 
te wartości są istotniejsze od mojego osobistego dyskomfortu 
co do prawidłowości trybu mojej procedury nominacyjnej. 
Będąc konsekwentnym trzeba zauważyć, że przy dostrzeżeniu 
dramatycznego uszczerbku w prawie do sądu w wyższych 
instancjach takie rozumowanie może zwyciężyć także i przy 
podejmowaniu decyzji co do uczestniczenia w tzw. procedu-
rach awansowych. Tyle tylko, że – jak uczy życie – chętnych 
do awansów zapewne nie zabraknie. Diametralnie odmiennie 
widzę zaś uczestnictwo sędziów w orzekaniu w sądach ape-
lacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym. Ktoś w tych są-
dach, niezależnie od istniejących uwarunkowań, musi i obec-
nie orzekać, gdyż ktoś musi spełnić trudną i niewdzięczną 
rolę piętnowania nieprawidłowości w naszym środowisku. 
Uważam, że uczciwi, rzetelni sędziowie, a więc praktycznie 
prawie cała sędziowska populacja, nie powinni uchylać się 
od orzekania w sądach dyscyplinarnych. W końcu kto, jak 
nie porządni ludzie powinni tam iść i dawać wyraz swoim 
poglądom i sędziowskiemu przekonaniu. Wiem, że może 
to być bardzo trudne, a może i niebezpieczne, ale dziś każ-
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jak już o tym była mowa, odrębności w statusie i z oskarża-
jącymi specrzecznikami dyscyplinarnymi, wskazywanymi 
przez Ministra Sprawiedliwości (także spośród prokura-
torów), a eliminującymi od udziału w sprawie rzeczników 
wskazanych przez środowisko. Nie mogę też pozostawić bez 
komentarza przepisu o charakterze procesowym, który nie 
tylko, iż sprzeczny jest z gwarantowanymi konwencyjnie 
i konstytucyjnie regułami rzetelnego procesu, ale stawia ob-
winionego sędziego w postępowaniu o charakterze bądź co 
bądź represyjnym w pozycji gorszej od tej, w której znajduje 
się przestępca oskarżony o najpoważniejszą zbrodnię. Myślę 
tu o art. 115a § 3 USP, w myśl którego, co do zasady, sąd dyscy-
plinarny prowadzi postępowanie pomimo usprawiedliwionej 
nieobecności obwinionego lub jego obrońcy. Wypowiadając 
te wszystkie krytyczne uwagi, chcę przy tym zaznaczyć, że 
orzekając w Wydziale VI Izby Karnej, pełniącym dotąd sądu 
dyscyplinarnego II instancji dla sędziów i sądu kasacyjnego 
dyscyplinarnego dla pozostałych zawodów prawniczych, by-
łem uważany za surowego sędziego dyscyplinarnego i sam 
tak siebie oceniałem. Uważam bowiem, że wobec sędziów 
należy stosować szczególnie rygorystyczne kryteria ocen 
i że każdy jednostkowy przypadek nagannego zachowania 
sędziego, to o jeden za wiele. Chociaż wiem, że założenie, iż 
w tej grupie zawodowej w ogóle uda się wyeliminować zacho-
wania naganne, to idealizm, bo działają prawa statystyki, to 
jednocześnie zawsze powtarzam, iż marzę o tym, aby w tym 
właśnie środowisku krzywa Gaussa miała inny rozkład. Tylko, 
że wówczas nie byłaby krzywą Gaussa. Dlatego też niektó-
re zmiany, zmierzające do pokazania, iż sędziowie powinni 
podlegać szczególnie pryncypialnej ocenie etycznej, oceniam 
pozytywnie. Idzie mi np. o wydłużenie okresu przedawnienia 
przewinień dyscyplinarnych oraz rezygnację z instytucji tzw. 
przedawnienia możliwości wymierzenia kary. Rozwiązanie, 
w myśl którego upływ wcale nie tak długiego okresu czasu 
sprawiał, iż orzekając jako sędzia dyscyplinarny i stwierdzając 
czyjąś winę jednocześnie nie mogłem wymierzyć kary, było 
dla mnie osobiście wysoce frustrujące.

E.B.: Przedstawiciele władzy politycznej uzasadniają for-
sowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości niezadowo-
leniem społeczeństwa z działania sądów. Czy widział Pan 
w przeszłości potrzebę reformy Sądu Najwyższego i sądów 
powszechnych? Jak Pan to widzi obecnie? W jakim kierun-
ku powinna ona zmierzać?

S.Z.: Rozumiem, że ta triada pytań zapowiada kolejną, 
i to długą, rozmowę. Każdy z nas przecież widział, że po-
mimo ciężkiej, codziennej pracy tysięcy sędziów dzieją się 
w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości także i rzeczy 
złe, którym należałoby starać się zapobiegać. Każdy z nas 
miał swoje pomysły zarówno na usprawnienie pracy sądów, 
czego niestety nie da się osiągnąć bez rozumnej współpracy 
z legislatywą, jak i na poprawienie komunikacji ze społeczeń-
stwem, czego przedstawiciele judykatywy mogą dokonać 

procedury objęcia stanowisk w tej Izbie, a gdy już zostanie 
ona uruchomiona – nie wiadomo jak długo potrwa. Przed pa-
roma dniami podano natomiast wiadomość, że są olbrzymie 
kłopoty ze znalezieniem odpowiedniej liczby chętnych do 
objęcia funkcji ławników w tej Izbie, spośród których Senat 
miałby dokonać wyboru. Aby pozostać przez moment przy 
problemie ławników, chcę stwierdzić, że nie jestem osobiście 
przeciwny wprowadzeniu ławników do orzekania w postę-
powaniach dyscyplinarnych, jeśli tylko miałoby to zaspokoić 
oczekiwania społeczne i służyć uwiarygodnieniu rzetelności 
orzecznictwa dyscyplinarnego. Należało jednak głębiej zasta-
nowić się nad tym, na jakim szczeblu orzekania i w odnie-
sieniu do jakiej kategorii spraw ławnicy mogą spełnić swą 
rolę i nie odgrywać li tylko fasadowej roli. Doświadczenie 
wielu pokoleń i wielu systemów prawnych uczy, że tzw. czyn-
nik społeczny może należycie spełnić swą rolę, uczestnicząc 
w postępowaniach pierwszoinstancyjnych, w których tzw. 
mądrość życiowa ławników stanowi często dla zawodowego 
sędziego istotną pomoc przy ocenie dowodów i ustalaniu 
stanów faktycznych. Nie może zaś odegrać tej roli w postę-
powaniach odwoławczych, które nastawione są już przede 
wszystkim na kontrolę prawidłowości orzeczenia wydanego 
w I instancji pod względem prawnym. Ławnicy w dyscy-
plinarnych składach odwoławczych, a już tym bardziej na 
szczeblu SN, będą stanowili prawdziwy ewenement nie tylko 
w skali europejskiej, ale i światowej. Osobiście wprowadził-
bym też, np. gdy chodzi o sędziowskie sprawy dyscyplinarne, 
zróżnicowanie na dwie kategorie spraw. Jak wiemy, sędzia 
podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia 
godności urzędu oraz za oczywistą i rażącą obrazę przepisów 
prawa przy pełnieniu funkcji orzeczniczych. O ile przy ocenie 
tej pierwszej kategorii zachowań nagannych doświadczenie 
życiowe ławników może okazać się pomocne i to nawet bar-
dzo, o tyle konia z rzędem temu, kto wytłumaczy mi, w jaki 
sposób ławnik, który ma legitymować się wykształceniem 
średnim lub średnim branżowym, może odpowiedzialnie 
i profesjonalnie decydować o zawiłych problemach prawnych, 
które powstają w związku z koniecznością oceny nie tylko 
tego, czy zostały obrażone przepisy prawa, ale i tego, czy na tle 
innych naruszeń, których dziesiątki tysięcy stwierdzają rok-
rocznie sądy odwoławcze, orzekające wyłącznie w składach 
zawodowych, konkretne naruszenie ma charakter zarówno 
oczywisty, jak i rażący. Chcę też bardzo wyraźnie stwierdzić, 
że w mojej ocenie niszczące dla autorytetu środowiska sę-
dziowskiego, dla autorytetu sędziów orzekających w innych 
Izbach Sądu Najwyższego, wreszcie dla autorytetu I Prezesa 
SN, jest budowanie owej atmosfery nieufności i nierówności, 
tworzenie specsądu w postaci Izby Dyscyplinarnej, ze sto-
jącym na jej czele specprezesem, niezależnym od I Prezesa 
i mającym m.in. dyskrecjonalne uprawnienie do wyznacza-
nia, bynajmniej nie w sposób losowy, składów orzekających, 
z zasiadającymi w niej specsędziami, posiadającymi istotne, 
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myśli przebudowę nie tylko postępowania jurysdykcyjnego, 
ale także i postępowania przygotowawczego i oparcie tego 
ostatniego na modelu prokuratora-oskarżyciela, a nie proku-
ratora-ofi cera śledczego, przy znacznym usamodzielnieniu 
organów policyjnych – to byłoby znów kilka stron wywodu. 
A jeszcze przecież niewykorzystane możliwości odciążania 
sądów tkwiące w mediacji i rozwiązywaniu sporów w drob-
niejszych sprawach w oparciu o model tzw. sprawiedliwości 
naprawczej… A jeszcze dyskusja o niesłusznym lęku przed 
poszerzaniem sfery tzw. postępowań skróconych, oczywiście 
przy spełnieniu warunku zgody pokrzywdzonego na takie 
załatwienie sprawy i pełnej kontroli sądu, czy nie docho-
dzi do nadużycia prawa… Jestem przekonany, że konieczny 
będzie powrót także i do zagadnień dotyczących już tylko 
postępowań przed samym Sądem Najwyższym, np. dysku-
sja nad tym, w jaki sposób można byłoby zrealizować ideę 
tzw. skargi nadzwyczajnej bez prawdziwego demolowania 
wypracowanego przez lata modelu relacji pomiędzy zwy-
kłymi środkami odwoławczymi a nadzwyczajnymi środka-
mi zaskarżenia. Niektórzy Czytelnicy „Iustitii” zarys moich 
poglądów w tej akurat kwestii znają, zapewne, z wypowiedzi 
na łamach innych czasopism. Chciałbym jednak dzisiejszą 
rozmowę zakończyć akcentem sięgającym nie do szczegó-
łów, a o charakterze bardziej ogólnym. Odwoływałem się do 
niego i na innym forum. W tym trudnym dla prawników, 
a w szczególności dla sędziów czasie, w tym okresie trudnym 
dla idei państwa prawa, nie traćmy nadziei na czasy lepsze 
i starajmy się wytężoną, rzetelną pracą dowieść fałszywości 
 opinii, którą próbuje się nam przyklejać. Naprawdę, nie ma 
lepszej odpowiedzi niż ta ze słów piosenki Wojtka Młynar-
skiego: „Róbmy swoje”. Dopóki każdy z nas może jeszcze to 
czynić.

E.B.: Dziękuję za rozmowę.

sami, nawet przy niechętnej postawie dwóch pozostałych 
władz. I co się, dodajmy, w ostatnich dwóch latach dzieje, 
dzięki otwarciu się sędziów na kontakty z obywatelami, dzię-
ki zmianie języka, którym staramy się mówić, a czemu jed-
nak egzekutywa i legislatywa dość skutecznie przeszkadza, 
prowadząc – co jest dla mnie zupełnie niepojęte z punktu 
widzenia konstytucyjnej zasady współdziałania władz i po 
prostu dobra państwa – akcję czarnego PR-u przeciwko sę-
dziom. Mówię o kolejnej rozmowie, dlatego że nie chciałbym 
się ograniczać do ogólników tego typu, że wręcz niezbędne są 
kroki zmierzające do ograniczenia rosnącego z roku na rok 
zakresu kognicji sądów. Tę myśl należy wypełnić konkretną 
treścią i to o zdecydowanie większym stopniu sprecyzowania 
niż samo tylko odwołanie się do potrzeby przekazania grupy 
spraw tzw. bagatelnych do właściwości np. sędziów pokoju, 
której to idei sprzyjam. W tym wywiadzie naprawdę nie 
starczy nam czasu i miejsca na odpowiedzialne wytłuma-
czenie, jakie to mogłyby być kategorie spraw i jak należałoby 
realizować ten pomysł bez naruszenia tzw. prawa do sądu. 
Mówię o ewentualnej kolejnej rozmowie także i dlatego, 
że drugi obszar zagadnień, który mieści się w triadzie tych 
trzech pytań, to także temat-rzeka. Nie chciałbym ograniczać 
się do samego hasła o konieczności usprawnienia procedur, 
bo hasłem tym od dwóch lat się szermuje, ale prawie nic się 
w kierunku jego realizacji nie robi. Przepraszam, zrobiono 
jedno, nie pozwolono na sprawdzenie się w praktyce tzw. 
wielkiej reformy postępowania karnego, opartej na zwięk-
szonych elementach kontradyktoryjności, wygaszając ją – 
z powodu prezentowania innych zapatrywań doktrynalnych 
– zanim mogła przynieść jakiekolwiek efekty. Wykazanie, 
jakie były jej niedocenione zalety i nawiązanie do tego, z ja-
kimi jeszcze zmianami należałoby ją połączyć na kolejnym 
etapie, aby przyniosła oczekiwane rezultaty – a mam tu na 

SUMMARY

A judge of a menial mentality is a travesty of a Judge

Są takie przemówienia, które przechodzą do historii. Poniżej przedstawiamy fragmenty wystąpienia SSN Stanisława Zabłockiego 
w Senacie RP dnia 14.12.2017 r., które należy do tej kategorii. Prezes Izby Karnej apelował do senatorów, by nie popierali 
ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, łamiących Konstytucję. To doskonały wstęp do wywiadu, którego 
udzielił nam Pan  Sędzia.
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