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ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU ROZPRAWY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
Działając w imieniu Powoda (pełnomocnictwo w aktach sprawy) w związku z
zarządzeniem z dnia 26 października 2021 r. (doręczonym przez portal informacyjny w dniu 27
października 2021 r.) składam niniejszym załącznik do protokołu rozprawy przeprowadzonej
w niniejszej sprawie w dniu 22 października 2021 r.
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że w treści zarządzenia wskazano fragment
oświadczenia pełnomocnika Powoda, który jest słabo słyszalny podczas odtwarzania nagrania,
tj. 00:20:00-00:29:18). Jednakże w momencie sporządzania niniejszego załącznika, na portalu
informacyjnym nie było jeszcze udostępnione nagranie rozprawy, dlatego pełnomocnik
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Powoda przedkłada jako załącznik całość swojego wystąpienia w wersji pisemnej.
Szacunkowo, słabo słyszalny fragment wypowiedzi od 20 do 29 minuty rozprawy powinny
stanowić punkty 14-30 poniższego tekstu.
1.

Prawo to kontekst. Każda sprawa przed sądem ma swój kontekst, który często ginie za
parawanem prawniczych formuł. Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie wymaga
zrozumienia i uwzględnienia jej kontekstu. Proces sądowy nie jest wyalienowany z
kontekstu, ale jest skutkiem kontekstu i tego co dzieje się w otaczającej nas
rzeczywistości, w życiu codziennym.

2.

Sędzia Paweł Juszczyszyn – Powód – jest pierwszym polskim sędzią, który powołując
się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE zażądał od polskiego Sejmu weryfikacji
prawidłowości powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa, organu decydującego
kto może być w Polsce sędzią, w tym europejskim sędzią. Były to pytania fundamentalne
dla polskiej praworządności i systemu trójpodziału władz. Przejdą do historii walki o
polską i europejską praworządność. Powód został zawieszony w wykonywaniu służby
polskiego i europejskiego sędziego przez tzw. Izbę Dyscyplinarną polskiego Sądu
Najwyższego, która obniżyła mu wynagrodzenie o 40%. Stan zawieszenia trwa już 626
dni, blisko 2 lata! To jest represja polskiego Państwa wobec niezawisłego sędziego.

3.

Powód jest odsunięty od orzekania przez Pozwanego, w imieniu którego działa sędzia
Maciej Nawacki jako prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, pomimo 4 orzeczeń, w tym
dwóch wydanych przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nakazujących przywrócić sędziego
Juszczyszyna do orzekania. Pan Nawacki ignoruje nawet prawomocne postanowienie w
tej sprawie wydane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Zapewne zignoruje także
orzeczenie w niniejszej sprawie, jeżeli tutejszy Sąd uwzględni powództwo, i nakaże
przywrócić Powoda do pracy. Sędzia Nawacki drąc przed całą Polską projekt uchwały
Zgromadzenia Ogólnego sędziów w Olsztynie pokazał już wcześniej swoją pogardę
wobec niezawisłych sędziów.

4.

Orzeczenie w niniejszej sprawie to sąd nad obroną niezawisłych sędziów, ich
suwerenności wobec partii rządzącej. Od 2015 r. postępuje systematyczna próba
zniszczenia wolnych sądów w Polsce. Pierwszą ofiarą stał się sędzia Paweł Juszczyszyn.
Na celowniku znaleźli się także Igor Tuleya, Beata Mrowiec, Waldemar Żurek, a ostatnio
Adam Synakiewicz, Marta Pilśnik czy Piotr Gąciarek. Ich „winą” jest tylko to, że w
swoich orzeczeniach powołują się na orzeczenia TSUE. Tych sędziów jest znacznie
więcej. Ponad 4 tysiące sędziów wystosowało apel o wykonanie przez Polskę lipcowych
orzeczeń TSUE. Odpowiedzią Polski jest:
1)

ostatni wyrok tzw. Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z polską
Konstytucją art. 1 (integracja UE) i 19 (centralna rola TSUE) Traktatu o UE, które
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Polska przyjęła przystępując do UE w 2004 r. oraz które zaakceptowała obecna
partia rządząca PiS podpisując Traktat Lizboński;
2)

„zajęcie się” przez Prokuraturę Krajową wszystkimi sędziami w Olsztynie za to, że
stanęli murem za sędzią Pawłem Juszczyszynem;

3)

słowa Małgorzaty Manowskiej o sędziach Izby Karnej SN po uchyleniu przez nich
orzeczenia wydanego z udziałem neosędziów, że „mordują praworządność”;

4)

wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego przed Parlamentem Europejskim
w dniu 19 października 2021 r.

5.

Jako adwokat sędziego Juszczyszyna walczę przed tutejszym Sądem o niezawisły i
sprawiedliwy wyrok. Mam świadomość presji jakiej jest poddany tutejszy skład
orzekający, ale sędzia musi być odporny na presję polityków.

6.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zażądał akt sprawy
sędziego Juszczyszyna tuż pod wydaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. postanowienia o
zabezpieczeniu powództwa o przywrócenie Powoda do orzekania. Żądanie akt zostało
skierowane przed sporządzeniem przez skład orzekający Sądu Rejonowego w
Bydgoszczy uzasadnienia wydanego postanowienia. Najwyraźniej celem rzecznika
dyscyplinarnego nie było poznanie motywów prawnych, którymi kierował się skład
orzekający Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nakazując natychmiastowe przywrócenie
do orzekania sędziego Juszczyszyna, ale wywarcie efektu mrożącego. Działanie
rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych było przy tym tylko jednym z
ciągu działań podjętych przez instytucje państwa w celu wywarcia presji na sędziów
orzekających w sprawie sędziego Juszczyszyna oraz prewencyjnie na innych sędziów.
Dowodzą tego następujące fakty:
1)

z żądaniem wydania akt sprawy bydgoskiej pana sędziego Juszczyszyna przed
sporządzeniem uzasadnienia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wystąpił w dniu
13 maja 2021 r. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej;

2)

z żądaniem wydania akt sprawy bydgoskiej pana sędziego Juszczyszyna przed
sporządzeniem uzasadnienia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wystąpił Minister
Sprawiedliwości;

3)

„neo” Krajowa Rada Sądownictwa z wiodącym udziałem pana Nawackiego, która
powinna stać na straży niezawisłości sędziowskiej i bronić sędziów przed
wywieraniem na nich nacisków przez władzę wykonawczą i prokuraturę podjęła w
dniu 28 maja 2021 r. haniebną uchwałę w sprawie postanowienia z 14 kwietnia
2021 r. wydanego w sprawie sędziego Juszczyszyna przez Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy, w której czytamy m. in.:
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„[…] procedowanie w zakresie związanym ściśle z zarzutami przedstawionymi
sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi zamyka się w obrębie przepisów dotyczących
odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jest to kwestia oczywista dla każdego sędziego
uczciwie stosującego przepisy prawa. W tej sytuacji potraktowanie przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy sprawy zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych
jako sprawy pracowniczej stanowi działanie ultra vires, zatem zachodzi
uzasadnione podejrzenie popełnienia przez osoby będące członkami składu sądu
w sprawie VII Po 16/21 – zarówno deliktu dyscyplinarnego i równocześnie czynu
typizowanego treścią art. 231 § 1 Kodeksu karnego.”. Uchwała ta została podjęta
przez „neoKRS” mimo, że członkowie „neoKRS” nie znali uzasadnienia
orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Uzasadnienie
orzeczenia sądowego wyjaśnia motywy jego wydania.
Co więcej, „neoKRS” w cytowanej uchwale apeluje do RP, Ministra
Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego „o podjęcie wszelkich możliwych
działań, które będą stanowić urzeczywistnienie wartości, wynikających z
obowiązującego podziału konstytucyjnego, który łączy władzę ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą w celu uniknięcia stanowiącego wysokie
niebezpieczeństwo chaosu interpretacyjnego, wynikającego z dowolnej wykładni
przepisów prawa stanowionego”. Apel ten brzmi bardzo groźnie biorąc pod uwagę,
że „neoKRS” zakwalifikowało wydanie postanowienia przez Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy jako delikt dyscyplinarny i przestępstwo urzędnicze, a wśród
adresatów apelu są przedstawiciele władzy wykonawczej, w tym Minister
Sprawiedliwości – Prokurator Generalny. Rodzi to najgorsze skojarzenia z
metodami stosowanymi nie tylko w państwach autorytarnych, ale wręcz
totalitarnych. Obciążanie tak poważnymi zarzutami bez wysłuchania osób
oskarżanych jest także cechą rządów autorytarnych i totalitarnych.
7.

Przekształcanie państwa demokratycznego w autorytarne odbywa się „pełzająco”, a
wywieranie efektu mrożącego na sędziach i pełnomocnikach jest kluczowym narzędziem
osiągnięcia efektu końcowego w postaci wykształcenia się systemu autorytarnego w
ramach fasady (wydmuszki instytucji demokratycznych, w tym władzy sądowniczej).
Rację ma prof. Timothy Snyder, pisząc w książce „O Tyranii. Dwadzieścia Lekcji z
Dwudziestego Wieku” że „Trudno jest zniszczyć państwo prawa bez prawników lub
urządzić procesy pokazowe bez sędziów. Reżimy autorytarne potrzebują posłusznych
urzędników […]”.

8.

Przekształcenie demokracji w autorytaryzm to przekształcenie rządów prawa w rządy
konkretnych ludzi, to uwolnienie partii rządzącej od przeszkadzającego jej prawa.
Towarzyszą temu fasadowe zachowania instytucji państwa prawnego takich jak sądy i
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media, uniwersytety, samorządy. Fasada ma tworzyć pozór, że wszystko będzie jak
dawniej, gdy w rzeczywistości ma być zupełnie inaczej.
9.

Władza chce, abyśmy ulegli iluzji, iż w Polsce toczy się spór typowy dla demokracji
liberalnej, która afirmuje wolność i godność człowieka. W DNA demokracji liberalnej
jest wpisany spór, wolność słowa oraz publiczna krytyka funkcjonariuszy publicznych,
ponieważ demokracja liberalna zakłada, iż polityka jest – tak jak nauka – metodą prób i
błędów, gdzie wartością jest nieposłuszeństwo w myśleniu, otwarcie szeroko drzwi na
różnorodność poglądów. Jednak od końca 2015 r. w Polsce jest wdrażana idea demokracji
totalitarnej, która zakłada głoszenie w polityce jedynej prawdy (zob. J. Talmon „Źródła
demokracji totalitarnej”). Celem jest, aby jedyna prawda zdominowała wszystkie sfery
życia społecznego. Narzędziem do narzucenia jedynej prawdy są ustawy i orzeczenia
sądowe, czyli przymus zabezpieczony groźbą sankcji dyscyplinarnej i karnej, a więc
przemoc prawna.

10.

Kto myśli inaczej musi być przykładnie ukarany. Pozytywizm prawniczy odrzucający
formułę Radbrucha i koncepcję rządów prawa mających prymat nad rządami większości,
a więc także nad Konstytucją i bezprawnymi ustawami, stanowi śmiertelne zagrożenie
dla wolności i godności człowieka.

11.

Dla koncepcji jedynie słusznej prawdy niezależna władza sądownicza jest wrogiem.
Wroga trzeba zniszczyć. Wrogiem są także wolne media i każda instytucja, w której DNA
jest wpisana wolność poglądów i akceptacja dla różnorodności. Nelson Mandela
otrzymując nagrodę Four Freedoms Awards przyznawaną tym, którzy w praktyce
realizują zasady, które prezydent USA Franklin D. Roosevelt ogłosił w swoim
historycznym przemówieniu do Kongresu Stanów Zjednoczonych z dnia 6 stycznia 1941
r. jako kluczowe dla demokracji (m. in. wolność słowa i wolność od strachu), ujął pięknie,
że „Nasze różnice są naszą siłą jako gatunku i społeczności świata”.

12.

Władza sądownicza jest największym zagrożeniem dla autorytaryzmu, ponieważ
jako władza ma moc nakazania lub zakazania partii rządzącej określonego
zachowania się. Jednak w świecie rządów prawa, na straży których stoi władza
sądownicza, nikt nie stoi ponad prawem. Pogląd, iż w Polsce toczy się spór o model
efektywnego sądownictwa jest naiwny. Jedynym celem jest zbudowanie
podporządkowanego władzy wykonawczej sądownictwa, bo niezawisły sąd przeszkadza
we wcielaniu w życie „jedynej słusznej prawdy”.

13.

Obecnie rządzący doskonale rozumieją konsekwencje trójpodziału władzy. Prawdziwym
zagrożeniem dla nich jest władza sądownicza. Trójpodział władzy jest fikcją, jeżeli
władza wykonawcza wywodzi się z większości parlamentarnej, którą kontroluje.
Kluczem demokracji jest dwupodział władzy, gdzie prawdziwie niezawisłą władzą jest
władza sądownicza. Niektórzy sędziowie myślą, iż ich kariera jest uzależniona od władzy
wykonawczej. Takie myślenie oznacza śmierć władzy sądowniczej. Władza sądownicza
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podporządkowana władzy wykonawczej traci status władzy, staje się narzędziem w
rękach władzy wykonawczej. Dzisiaj w Polsce władza nie pyta prawników, po której są
stronie, ale po czyjej są stronie.
14.

Autorytaryzm dąży, aby trójpodział władzy formalnie istniał (trójpodział władzy in
books), ale aby w praktyce działało jedynowładztwo (brak trójpodziału władzy in action).
Środkiem jest nasycenie sądów „swoimi” ludźmi. Posłuszny i wdzięczny za awans sędzia
oznacza, że władza wykonawcza kontroluje władzę sądowniczą. Rządy prawa
przegrywają z rządami ludzi, bo sędzia to „nasz” człowiek, który „mówi” językiem
„naszych ustaw”, a w razie potrzeby mówi „naszym” językiem nawet wbrew „naszym
ustawom”.

15.

Rządy prawa to instrument ochrony wolności i godności każdego człowieka bez względu
na to czy jest on chwilowo w większości czy w mniejszości. A na straży ochrony praw
mniejszości stoi niezawisły sędzia. Niezawisły sędzia, który orzeka z „neosędzią” albo
przerzuca sprawy sędziów Pawła Juszczyszyna i Igora Tuleyi jak „gorący kartofel”
powinien pamiętać, że „karząca ręka” rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów
powszechnych i zainteresowanie wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej
może dosięgnąć i jego. Wszak przychylność władzy jest zależna od jej kaprysów.

16.

To, że tzw. „Uchwała Izby Dyscyplinarnej SN” jest orzeczeniem nieistniejącym zostało
przesądzone przez Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie połączonych Izb:
Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA
I-4110-1/20), w uzasadnieniu której SN stwierdził – tu cytuję: „orzeczenia wydane przez
składy sędziowskie działające w ramach Izby Dyscyplinarnej nie mają charakteru
orzeczeń wydanych przez należycie obsadzony sąd.”

17.

Co więcej, Sąd Najwyższy 5 grudnia 2019 r. orzekł, że „Izba Dyscyplinarna Sądu
Najwyższego utworzona na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie
Najwyższym (…) nie jest sądem w rozumieniu art. 47 KPP oraz art. 6 ust. 1 EKPC i art.
45 ust. 1 Konstytucji RP, co uzasadnia pominięcie jej właściwości.” (sygn. III PO 7/18).

18.

Naczelny Sąd Administracyjny masowo uchyla uchwały nowej Krajowej Rady
Sądownictwa (jest już kilkanaście wyroków uchylających uchwały KRS). Uchylane są
uchwały m.in. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu
Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Naczelny Sąd
Administracyjny – podobnie jak Sąd Najwyższy – nie ma żadnych wątpliwości, że
Krajowa Rada Sądownictwa działa niezgodnie z prawem, tak więc uchwała Izby
Dyscyplinarnej SN powołanej przez Krajową Radę Sądownictwa nie może stanowić
podstawy prawnej zawieszenia Powoda i odmowy dopuszczenia Powoda do orzekania.

19.

Konieczność wstrzymania się od „orzekania” przez Izbę Dyscyplinarną w sprawach
dyscyplinarnych sędziów oraz uznanie za nieistniejące orzeczeń wydanych przez Izbę
Dyscyplinarną, nie budzi żadnych wątpliwości również w ocenie Sądu Apelacyjnego w
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Krakowie, który w postanowieniu z dnia 22 marca 2021 r. wydanym w sprawie o sygn.
akt II AKo 151/20, uznał, iż Izba Dyscyplinarna nie mogła skutecznie uchylić immunitetu
i zawiesić sędzi Beaty Morawiec w czynnościach służbowych. Jedynie sądy niezawisłe,
bezstronne i ustanowione zgodnie z prawem mogą zapewnić gwarancję niezawisłości
i bezstronności sędziowskiej.
20.

Również przedstawiciele nauki prawa wielokrotnie alarmowali i cały czas alarmują, iż
obsadzenie Izby Dyscyplinarnej z naruszeniem gwarancji niezawisłości sędziowskiej,
powoduje, iż sprawowanie jurysdykcji przez Izbę Dyscyplinarną jest bezprawne i
bezskuteczne. Takie stanowisko przedstawiły m.in. następujące organizacje
reprezentujące dziesiątki tysięcy przedstawicieli zawodów prawniczych: Forum
Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Archiwum Osiatyńskiego, Stowarzyszenie
Adwokackie „Defensor Iuris”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krakowski
Instytut Prawa Karnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Sędziów
„Themis”, Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów, Stowarzyszenie Prokuratorów
„Lex Super Omnia”, Amnesty International Polska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Sędziów Sądów Administracyjnych, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa,
Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy oraz Wolne Sądy.

21.

Niedopuszczenie Powoda do wykonywania Obowiązków służbowych z powołaniem się
na tzw. „Uchwałę Izby Dyscyplinarnej SN” jest więc oczywiście bezprawne.

22.

Nieistnienie tzw. Uchwały Izby Dyscyplinarnej potwierdziły także sądy w sprawach
dotyczących Powoda.

23.

Na powyższą ocenę w żaden sposób nie wpływa niedawne orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego (notabene podjęte z naruszeniem Konstytucji z uwagi na udział osób
nieuprawnionych do orzekania i wyjście poza kognicję Trybunału – takie stanowisko po
wyroku przedstawili przedstawiciele doktryny prawa, chociażby w uchwale Komitetu
Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk z 12 października 2021 r.). Nieistnienie
Uchwały i brak możliwości wywołania przez nią skutku w postaci zawieszenia Powoda
wynika z tego, że „neo Izba Dyscyplinarna SN” nie jest sądem, a osoby w niej
zasiadające nie są sędziami.

24.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł jedynie o przekazanie sprawy Sądowi
Najwyższemu jako organowi właściwemu do rozpoznania sprawy; alternatywnie o
odrzucenie pozwu z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowe. Oba te wnioski
pozwanego są oczywiście bezzasadne. Przedmiotem żądania Powoda w niniejszej
sprawie nie jest dążenie do zmiany bądź uchylenia orzeczenia sądu dyscyplinarnego w
drodze postępowania przed sądem pracy (nie da się bowiem uchylić czegoś co nie
istnieje), a ochrona praw pracowniczych Powoda – kognicja zatem tutejszego Sądu jest
oczywista.
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25.

Pozwany nie zakwestionował powództwa co do zasady, nie miał żadnych zastrzeżeń do
przedstawionego stanu faktycznego, ani nie wnosił o oddalenie powództwa. Powództwo
jest zatem oczywiście uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie w całości.

26.

Powód występując do tutejszego sądu z powództwem o przywrócenie do pracy działa nie
tylko w swoim interesie, ale także – a może przede wszystkim – w interesie wymiaru
sprawiedliwości i wszystkich mieszkańców Polski, których obecna władza próbuje
pozbawić prawa do niezawisłego, niepodległego władzy wykonawczej, sądu.

27.

Monteskiusz pisał, że „Kiedy w jednej, i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele,
władza prawodawcza jest zespolona z władzą wykonawczą, nie ma wolności; ponieważ
można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw,
które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeżeli władza sędziowska nie
jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władza
prawodawcza, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolna. […] gdyby była
połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela”.

28.

Sądy i adwokatura są „najważniejszymi instytucjami chroniącymi prawa człowieka.
Sędzią i adwokatem nie można tylko być, aby być. Sędzią i adwokatem trzeba chcieć być
i być”. Sprawy sędziów Pawła Juszczyszyna i Igora Tuleyi zostały przyjęte do
rozpoznania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, a to wyznacza już nie tylko
polski, ale i europejski wymiar naruszania ich praw.

29.

Bliskie są mi słowa jednego z najwybitniejszych polskich adwokatów, który wykonywał
zawód adwokata, czyli obrońcy człowieka między innymi przed autorytarną władzą i jej
służalczym sędziom i prokuratorom w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
adwokata Czesława Jaworskiego. Adwokat Czesław Jaworski podsumowując swoje
doświadczenia mówił m. in. „[…] dobry adwokat […] musi […] mieć odwagę w
głoszeniu poglądów. Nie może być tak, że adwokat w obawie przed niekorzystnymi dla
siebie konsekwencjami, nie będzie głosił czegoś co jest istotne w sprawie”. To jest też
definicja co to znaczy być niezawisłym sędzią jak sędzia Paweł Juszczyszyn.

30.

Wnoszę o uwzględnienie powództwa i nakazanie przywrócenia do orzekania pana
sędziego Pawła Juszczyszyna.
***
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