
 

Fundacja Wolne Sądy  |  Free Courts Foundation 
www.wolnesady.org 

 
 

Oświadczenie pełnomocników 
SSO Waldemara Żurka 

dotyczące nieprzekazania akt po wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości UE (C-487/19)  

do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 

Warszawa, 30 grudnia 2021 r. 

Od 6 października 2021 r., tj. od czasu wydaniu wyroku 
przez Wielką Izbę Trybunału Sprawiedliwości UE  
w sprawie prejudycjalnej C-487/19, akta sprawy naszego 
Klienta SSO Waldemara Żurka są w dyspozycji 
Małgorzaty Manowskiej, pełniącej obowiązki Pierwszego 
Prezesa SN, która nie przekazuje ich składowi sądu 
odsyłającego w Izbie Cywilnej SN (który zadał pytania 
prejudycjalne w sprawie III CZP 25/19), co uniemożliwia 
wydanie orzeczenia przez SN po uzyskaniu wykładni 
prawa unijnego. W trakcie tych kilku miesięcy podawane 

są różne przyczyny przetrzymywania akt. W ostatnim 
czasie jako pełnomocnicy otrzymaliśmy od Małgorzaty 
Manowskiej odpowiedź, że znajdują się one w Biurze 
Studiów i Analiz.  

W naszej ocenie nieprzekazanie przez kilka miesięcy akt 
składowi orzekającemu SN i przez to blokowanie 
możliwości wydania orzeczenia w następstwie procedury 
prejudycjalnej jest całkowicie bezzasadne i stanowi 
poważne naruszenie obowiązującego w Polsce 
europejskiego porządku prawnego, w szczególności art. 

267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  
w sytuacji, w której wniesienie sprawy do TSUE było 
obligatoryjne (sąd odsyłający jest sądem ostatniej 
instancji). Sprawa ponadto ma bardzo istotne znaczenie 
dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, 
dotyczy bowiem statusu wszystkich wadliwie 
powołanych do SN tzw. neosędziów, w tym 
przetrzymującej akta Małgorzaty Manowskiej.  

W imieniu sędziego Waldemara Żurka zwracamy się do 
instytucji UE, w szczególności do Komisji Europejskiej jako 
„strażniczki traktatów”, o podjęcie stosownych działań 
mających na celu umożliwienie niezwłocznego wydania 
orzeczenia polskiemu Sądowi Najwyższemu w sprawie 
objętej prawem unijnym. 

adw. Sylwia Gregorczyk-Abram 

adw. Michał Wawrykiewicz 

Declaration of Regional Court Judge 
Waldemar Żurek’s attorneys 

regarding the failure to transfer the case files to the  
Civil Chamber of the Supreme Court after  

the judgment of the CJEU (C-487/19) 

Warsaw, 30 December 2021 

The case files of our client, Regional Court Judge Waldemar 
Żurek, have remained with Małgorzata Manowska, who is 
acting as the First President of the Supreme Court, since  
6 October 2021, namely since the ruling of the Grand 
Chamber of the Court of Justice of the EU in preliminary 
ruling case C-487/19, and she has not transferred these to 
the bench of the referring court in the Civil Chamber of the 
Supreme Court (which requested the preliminary ruling in 
case III CZP 25/19).  This prevents the Supreme Court from 
issuing a ruling after receiving the preliminary ruling on EU 

law.  Various reasons have been given for retaining the files 
during these few months.  Recently, as proxies, we received 
a response from Małgorzata Manowska stating that they 
are with the Research and Analysis Department.  

In our opinion, the failure to transfer the files to the 
adjudicating panel of the Supreme Court for several 
months, thereby blocking the ability to issue a ruling as  
a result of the preliminary ruling procedure, is entirely 
groundless and constitutes a serious breach of the 
European legal order, which is in force in Poland, in 

particular Article 267 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union, in a situation in which referral of the case 
to the CJEU was obligatory (the referring court is the court 
of the last instance). The case is also of great significance 
to the operation of the justice system in Poland, because it 
applies to the status of all the so-called neo-judges, who 
have been defectively appointed to the Supreme Court, 
including Małgorzata Manowska, who has retained the 
case files.  

On behalf of Judge Waldemar Żurek, we appeal to the EU 
institutions, in particular the European Commission as the 
“protector of the treaties”, to take appropriate steps to 
enable the Polish Supreme Court to promptly rule on  
a matter that is encompassed by EU law. 

Sylwia Gregorczyk-Abram, Attorney-at-Law 

Michał Wawrykiewicz, Attorney-at-Law 

 


