
Warszawa, 22 września 2021 r.  

 

 

Jego Magnificencja 

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek 

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego 

 

     Szanowny Panie Rektorze! 

 

     Z wielkim niepokojem przyjęliśmy decyzję władz Akademii o rezygnacji z zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez sędziego Igora Tuleyę w Kolegium Prawa.  

 

     Z informacji prasowych i upublicznionych dokumentów wynika, że Dziekan Kolegium Prawa, prof. 

Robert Zieliński, podjął tę decyzję w oparciu o pismo wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, 

Przemysława Radzika, z dnia 10 września 2021 r. skierowane do sędziego Tuleyi, w którym sprzeciwił 

się on prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez Igora Tuleyę twierdząc, że przyniesie to „ujmę 

godności urzędu sędziego”. 

 

       Sędzia Igor Tuleya jest symbolem walki o państwo prawa i niezależność sądownictwa, a dzięki 

swojej niezłomnej postawie może być wzorem dla sędziów, dla prawników, dla studentów prawa i 

obywateli. Jest świetnym dydaktykiem. Każdy wydział prawa powinien być dumny z możliwości 

współpracy z nim.  

       

      W przeciwieństwie do tego treść pisma sędziego Przemysława Radzika jest nie tylko skandaliczna 

z etycznego punktu widzenia, ale również sprzeczna z prawem, w tym z wydawanymi ostatnio 

wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE. Stawką jest autonomia wyższych uczelni.  

 

      Zaistniała sytuacja godzi w autorytet Akademii oraz – zwłaszcza – w powagę grona nauczycieli 

akademickich Kolegium Prawa. Uczelnia z tradycjami i z misją ukierunkowaną na kształcenie 

przyszłych liderów nie powinna bezrefleksyjnie akceptować tego, co dzieje się w jej otoczeniu, 

zwłaszcza działań bezprawnych, niszczących praworządność w Państwie.  

     Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że zaistniała sytuacja wywołała bardzo negatywne reakcje 

zarówno w polskim jak i międzynarodowym środowisku naukowym, co może realnie zagrozić 

budowanej przez lata pozycji Akademii. 

      Mając na uwadze dobro naszej wspólnoty akademickiej uważamy, że decyzja w sprawie 

kontynuowania współpracy dydaktycznej z sędzią Igorem Tuleyą powinna zostać zmieniona. 

 

Do wiadomości: 

1) Dziekan Kolegium Prawa 

    dr hab. Robert Zieliński, prof. ALK 

2) Sędzia Igor Tuleya 

 

 

 

 

 

 

 



Post scriptum: 

 

Kilka godzin po przekazaniu naszego pisma do Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, Dziekan 

Kolegium Prawa, prof. Robert Zieliński, wydał następujące oświadczenie: 

W związku ze sprawą współpracy naszej uczelni z Panem Sędzią Igorem Tuleyą oświadczamy, że 

niewłaściwie zinterpretowaliśmy wydaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie decyzję, która 

zawiera sprzeciw wobec prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Sędziego w Akademii Leona 

Koźmińskiego. Uznaliśmy, że ta decyzja uniemożliwia nam dalszą współpracę. Przepraszamy Pana 

Igora Tuleyę oraz wszystkich, którzy poczuli się urażeni zaistniałą sytuacją. Oświadczamy, że 

podtrzymujemy zainteresowanie współpracą z Panem Sędzią.  

Dziekan Kolegium Prawa 

prof. ALK dr hab. Robert Zieliński 

Powyższe oświadczenie przyjmujemy z satysfakcją. Wyrażamy nadzieję, że Pan Sędzia Igor Tuleya 

powróci do naszego grona.  

 

Podpisy: 

 

prof. dr hab. Jan Barcz 

dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK 

dr hab. Monika Całkiewicz, prof. ALK 

dr Agnieszka Doczekalska 

dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. ALK 

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK 

dr Michał Hudzik 

dr Maciej Juzaszek  

dr Szymon Krajnik 

dr hab. Jerzy Kranz, prof. ALK 

dr Magdalena Kuba 

dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK 

dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK 

dr Anna Pudło 

prof. dr hab. Jan Wawrzyniak 

dr Mateusz Woiński 

dr Michał Ziółkowski 

dr Mateusz Żuk 

                                                                                    

 


