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Kalendarium wydarzeń dotyczących Sądu Najwyższego w 2021 roku 

2021 
24 lutego 

Małgorzata Manowska pełniąca funkcję I prezes SN złożyła 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłebskiej o 
uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

Uwzględnienie wniosku przez TK spowoduje odebranie 
obywatelom gwarantowanego przez art. 61 Konstytucji prawa do 
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 
pełniących funkcje publiczne. 

15 marca 

Do Izby Dyscyplinarnej trafił wniosek Prokuratury Krajowej o 
zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi. 

17 marca 

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił o 
uchylenie immunitetów trzem „starym” sędziom Sądu 
Najwyższego orzekającym w Izbie Karnej - prof. Włodzimierzowi 
Wróblowi, Andrzejowi Stępce i Markowi Pietruszyńskiemu. 
Prokuratura zamierza postawić im zarzuty nieumyślnego 
niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zdaniem prokuratora doprowadzili 
oni do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych. 

31 marca 

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE 
sprawę przeciwko Polsce w związku z ustawą kagańcową i 
zwróciła się w ramach środków tymczasowych m.in. o 
zawieszenie rozpoznawania spraw o uchylenie immunitetu przez 
Izbę Dyscyplinarną oraz zawieszenie skuteczności wszystkich 
dotychczas wydanych przez tą Izbę decyzji w tym zakresie. 

16 kwietnia 

W życie weszła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym 
zwiększająca wpływ władzy politycznej na SN. 

Nowelizacja zmienia zasady wyboru Prezesów Sądu Najwyższego 
kierujących pracą poszczególnych Izb na wzór wyborów 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, przyznaje Prezydentowi 
RP kompetencję do powierzenia wykonywania obowiązków 
Prezesa Izby wybranemu sędziemu danej Izby oraz przyznaje 
Pierwszemu Prezesowi SN uprawnienia do dowolnego 
kształtowania, w każdej Izbie, składów sędziowskich 
rozpoznających zagadnienia prawne w poszerzonych składach i 
ustalania kolejności rozpoznawania tych najważniejszych dla 
obywateli i władzy spraw. 

 

 

2 marca 

Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok w sprawie C-824/18 z 
pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Naczelny Sąd 
Administracyjny 21 listopada 2018 r. i 26 czerwca 2019 r. 
dotyczących nominacji sędziów do Sądu Najwyższego przez 
nową Krajową Radę Sądownictwa. 

TSUE dał NSA wytyczne jak oceniać przepisy ustawy o KRS pod 
kątem nominacji do Sądu Najwyższego. Stwierdził, że kolejne 
nowelizacje ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia 
skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu 
Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów na Sędziów 
SN, mogą naruszać prawo Unii Europejskiej.  

Jeśli NSA oceni, że nowelizacje ustawy o KRS forsowane przez PiS 
naruszają prawo Unii, ma obowiązek ich nie stosować 

20 marca 

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zażądał od Sądu 
Najwyższego wydania akt spraw rozpoznawanych przez Izbę 
Karną i informacji o organizacji pracy w Izbie Karnej oraz w Izbie 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Akta którymi interesuje się 
Prokuratura Krajowa to 25 spraw dotyczących odwołań od 
orzeczeń sądu dyscyplinarnego dla adwokatów, które 
rozpoznawała Izba Karna w związku z orzeczeniami TSUE, które 
należały do właściwości Izby Dyscyplinarnej.  

Dotychczas nie pojawiły się informacje o efektach 
prowadzonego w WSW postępowania. 

16 kwietnia 

Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której sędziowie 
SN domagają się zawieszenia wszystkich spraw, jakimi zajmuje 
się nielegalna Izba Dyscyplinarna. Uchwała jest skierowana do 
Małgorzaty Manowskiej pełniącej obowiązki I prezes SN. Kolegium 
wzywa Manowską do przywrócenia zarządzenia b. I prezes SN 
Małgorzaty Gersdorf z kwietnia 2020 roku. 

22 kwietnia 

Izba Dyscyplinarna nie wyraziła zgody na zatrzymanie i 
doprowadzenie na przesłuchanie do prokuratury sędziego Igora 
Tulei. 

6 maja 

Naczelny Sąd Administracyjny, wykonując wyrok TSUE z 2 marca 
2021 r., orzekając w 5 sprawach z odwołań od uchwał neoKRS w 
przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) kandydatów 
na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej i Izbie 
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31 maja 

Izba Dyscyplinarna nie wyraziła zgody na uchylenie immunitetu 
SSN Włodzimierza Wróbla. Uzasadniający decyzję neosędzia 
Adam Tomczyński z Izby Dyscyplinarnej wskazał w ustnych 
motywach, że sędziemu Wróblowi należy się postępowanie 
dyscyplinarne, a nie karne. 

16 czerwca 

Andrzej Duda wydał rozporządzenie zmieniające Regulamin 
Sądu Najwyższego. Znowelizowany Regulamin to kolejny krok w 
przejmowaniu kontroli nad Sądem Najwyższym. Osłabia on 
pozycję starych, legalnych sędziów SN. W zamian wzmacnia 
pozycję Małgorzaty Manowskiej. Sankcjonuje też zasadę braku 
jawności spraw w SN. 

Nowy Regulamin uderza w samorząd sędziów SN - zabrania 
przyjmowania na Zgromadzeniach sędziów SN stanowisk. Prezes 
SN, która prowadzi obrady, będzie decydować komu udzielić 
głosu na Zgromadzeniu i będzie mogła wydawać zarządzenia 
porządkowe. Będzie też samodzielnie decydować czy rozszerzyć 
porządek obrad o kwestie zgłaszane przez sędziów (dotychczas 
decyzję podejmowało Zgromadzenie), a o zmianę porządku 
obrad będzie można wystąpić tylko przed rozpoczęciem 
Zgromadzenia. W trakcie obrad już nie będzie to możliwe. 
Podobne zmiany dotyczą posiedzeń Kolegium SN. 

Jednocześnie Manowska od 26 czerwca 2020 r. odmawia 
zwołania Zgromadzenia Ogólnego SSN, właśnie aby uniknąć 
przyjmowania przez Zgromadzenie krytycznych stanowisk 
(legalni sędziowie mają w zgromadzeniu większość), tłumacząc 
się pandemią koronawirusa. 

15 lipca 

TSUE orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wprowadzając nowy model odpowiedzialności 
dyscyplinarnej sędziów oraz tworząc specjalną Izbę 
Dyscyplinarną w SN. Wyrok zapadł w sprawie ze skargi Komisji 
Europejskiej dotyczącej reżimu dyscyplinarnego wobec sędziów 
w Polsce (C-791/19). 

16 lipca 

Małgorzata Manowska wydała oświadczenie, w którym 
poinformowała, że nie wykona orzeczeń TSUE dotyczących Izby 
Dyscyplinarnej. Jako pretekst do tego wykorzystała wyrok TK Juli 
Przyłębskiej, w którym stwierdzono, że zabezpieczenia TSUE w 
Polsce nie obowiązują. Co więcej, Manowska pozwoliła nawet 
Izbie Dyscyplinarnej na działalność pełną parą, bo uchyliła 
wcześniejsze zarządzenie o zawieszeniu spraw dyscyplinarnych 
sędziów. 

22 lipca 

Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał 
wyrok w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce (skarga 43447/19). 
ETPCz orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

 

Karnej stwierdził, że w konkursach doszło do rażącego naruszenia 
prawa i uchylił zaskarżone uchwały. 

NSA uznał, że neoKRS nie jest organem wystarczająco 
niezależnym, a w ogłoszeniu o wolnych etatach w SN brak było 
kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów. 

7 czerwca 

Izba Dyscyplinarna zmieniła uchwałę wydaną w pierwszej 
instancji i odmówiła uchylenia immunitetu sędzi Beacie 
Morawiec z Sądu Okręgowego w Krakowie. Po 238 dniach sędzia 
Morawiec wróciła do orzekania. 

2 lipca 

Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziemu SN Józefowi 
Iwulskiemu Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu Izbą Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych SN. Jednocześnie neosędziowie 
zawiesili sędziego w czynnościach służbowych i obniżyli jego 
wynagrodzenie o 25%. 

14 lipca 

Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesił działalność Izby 
Dyscyplinarnej oraz anulował wszystkie, podjęte przez nią 
decyzje w sprawach o uchylenie immunitetów sędziowskich.  

Postanowienie o zarządzeniu środków tymczasowych (tzw. 
interim measures) zapadło w sprawie ze skargi KE przeciwko 
Polsce dot. ustawy kagańcowej (C 204/21 R). 

14 lipca 

Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że Polska nie musi 
respektować decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE 
nakładających środki tymczasowe dotyczące ustroju 
sądownictwa i trybu postępowania przed polskimi sądami 
(chodziło o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej).  

TK orzekł, że przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w tym zakresie są niezgodne z 
polską Konstytucją. W składzie Trybunału zasiadał sędzia dubler 
- Justyn Piskorski, czym naruszył Europejską Konwencję Praw 
Człowieka. 

20 lipca 

Legalni sędziowie SN zasiadający w Kolegium SN wydali 
oświadczenie, w którym wezwali I prezes SN Manowską do 
zawieszenia Izby Dyscyplinarnej. Zarzucają jej naruszenie prawa. 
Sędziowie chcieli pilnego zwołania posiedzenia Kolegium, by 
omówić z Manowską łamanie przez nią orzeczeń TSUE – bo 
odmawia ich wykonania. Manowska odmówiła zwołania 
posiedzenia Kolegium, co skłoniło sędziów do wydania 
oświadczenia.  

22 lipca 

Małgorzata Manowska udzieliła wywiadu Rzeczpospolitej, w 
którym zadeklarowała m.in., że brak reformy systemu 
sprawiedliwości może być jedną z okoliczności jej odejścia ze 
służby.  W tym samym wywiadzie stwierdziła, że przed dalszymi 
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28 lipca 

Małgorzata Manowska, po bezskutecznych próbach 
skonsultowania kroków po lipcowych orzeczeniach TSUE, 
zaapelowała do władz o zmiany w prawie zapewniające 
wykonanie tych orzeczeń.  

Skierowała pisma do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera 
Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i 
marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w których napisała, że 
„niewykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE ściągnie 
na Polskę kary finansowe. Przede wszystkim jednak pogłębi 
trwający od roku paraliż systemu dyscyplinowania sędziów”. 

11 sierpnia 

Małgorzata Manowska, wydała kolejne zarządzenie, którym 
skorygowała te z 5 sierpnia i postanowiła, że tzw. sprawy pilne o 
uchylenie immunitetu w trybie 24 godzinnym i wyrażenie zgody 
na tymczasowe aresztowanie wobec sędziów będą 
rejestrowane w Izbie Dyscyplinarnej i rozpoznawane. Do 
rozpoznawania tych spraw mają być wyznaczani sędziowie z 
Izby Karnej. 

2 września 

Prezydent RP Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków 
Prezesa Izby Cywilnej Małgorzacie Manowskiej, która pełni 
funkcję I Prezesa SN. 

Prezydent powołał też SSN Piotra Prusinowskiego (legalny sędzia 
SN) na Prezesa SN kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. 

7 września 

Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości UE o 
nałożenie na Polskę kar finansowych w związku z niewykonaniem 
środków tymczasowych zarządzonych 14 lipca przez TSUE.  

Jednocześnie wezwała do usunięcia uchybienia w związku z 
niewykonywaniem przez polskie władze wyroku unijnego 
Trybunału z 15 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej i nowego 
reżimu dyscyplinarnego sędziów. 

15 września 

Z wycieku domniemanych e-maili Michała Dworczyka wynika, że 
prezydent Duda miał w 2018 r. ustalać z premierem Morawieckim, 
kto powinien zostać prezesem jednej z nowych izb Sądu 
Najwyższego – Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Kandydatów miała 
także opiniować w prywatnych rozmowach prezes TK Julia 
Przyłębska. 

19 września   

W wywiadzie dla PAP Małgorzata Manowska nazwała sędziów 
stosujących się do orzeczeń TSUE „ekstremistami, którym w ogóle 
nie zależy na porozumieniu i przywróceniu jakiegoś ładu w 
wymiarze sprawiedliwości”. Skomentowała też orzeczenie ETPCz 
w sprawie Reczkowicz - wyraziła nadzieję, że Polska odwoła się 
do Wielkiej Izby ETPC. "Bo jeśli tak się nie stanie, to ten wyrok ETPCz, 
który kwestionuje sposób powoływania KRS, będzie dotyczył 

krokami w sprawie Izby Dyscyplinarnej musi poczekać na 
"informacje od premiera". 

5 sierpnia 

Małgorzata Manowska, wydała dwa zarządzenia, które miały 
wykonywać lipcowe orzeczenia TSUE. Zadecydowała, że 
tymczasowo niektóre nowe sprawy wpływające do Izby 
Dyscyplinarnej (w szczególności sprawy dyscyplinarne sędziów i 
sprawy o uchylenie immunitetu sędziów) mają być 
przetrzymywane w sekretariacie Pierwszego Prezesa SN i 
nierozpoznawane. Sprawy, które wpłynęły do SN wcześniej i są w 
toku w Izbie Dyscyplinarnej, mogą się toczyć dalej. Zarządzenia 
jedynie w sposób pozorny odnoszą się do orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości UE i w żadnym razie ich nie wykonują. 

30 sierpnia 

Koniec kadencji Prezesów SN kierujących Izbą Cywilną (SSN 
Dariusza Zawistowskiego) i Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
(SSN Józefa Iwulskiego). Sędziowie Izby Cywilnej nie wybrali 
kandydatów na nowego prezesa Izby. Zgromadzenie sędziów IC 
odroczyło wybór kandydatów do czasu rozstrzygnięcia przez 
TSUE spraw dot. statusu neosędziów w SN. Sędziowie Izby Pracy 
wybrali 3 kandydatów w maju 2021. 

3 września 

Małgorzata Manowska zarządzająca tymczasowo Izbą Cywilną, 
wbrew woli sędziów IC, zwołała na 7 września zgromadzenie 
sędziów tej izby w celu wyboru kandydatów na Prezesa SN 
kierującego jej pracami.  

Decyzja Manowskiej budziła poważne wątpliwości, bo 
zgromadzenie sędziów w celu wyboru kandydatów na prezesa IC 
trwa od 29 czerwca i decyzją większości sędziów zostało wtedy 
odroczone do czasu wydania orzeczeń przez TSUE w istotnych 
sprawach dotyczących statusu neosędziów. 

7 września 

Odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej SN zwołane przez 
Małgorzatę Manowską. Zgromadzenie nie wybrało kandydatów 
na Prezesa tej izby z powodu braku quorum. Legalni sędziowie 
opuścili posiedzenie. 

Na kolejnym posiedzeniu, które zostało wyznaczone na 16 
września ponownie nie doszło do wyboru kandydatów z powodu 
braku kworum. Trzecie posiedzenie, na którym do kworum 
wystarczy obecność 1/3 sędziów izby zostało zwołane na 27 
września. 

16 września 

Sąd Najwyższy (Izba Karna) uchylił orzeczenie tego sądu wydane 
z udziałem neosędziego z Izby Karnej powołanego na wniosek 
neoKRS wskazując, że udział takiej osoby w orzekaniu skutkuje 
tym, że sąd jest nienależycie obsadzony, co stanowi 
bezwzględną przyczynę odwoławczą.  

To pierwsze orzeczenie SN, którym uchylono postanowienie 
wydane przez osobę z grupy tzw. nowych sędziów SN. 
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wszystkich sędziów - i Sądu Najwyższego, i sądów powszechnych 
- a my staniemy przed wielkim problemem, co z tym zrobić" - 
powiedziała. Jej zdaniem są trzy wyjścia z tej sytuacji. "Albo ci 
wszyscy sędziowie odchodzą, albo Polska odchodzi ze struktur 
unijnych i Rady Europy, a trzecie wyjście, jakie ja mam, jest takie, 
że ja odchodzę z Sądu Najwyższego". 

Rząd odwołał się od wyroku ETPCz w tej sprawie, ale chwilę 
później swoje odwołanie wycofał. Tym samym 23 listopada 2021 
wyrok się uprawomocnił. 

30 września 

Prezydent Andrzej Duda powołał neosędzię Joannę Misztal-
Konecką na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego 
pracami Izby Cywilnej. 

6 października 

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie sędziego 
Waldemara Żurka, w którym orzekł, że nie można przenosić 
sędziów do innego sądu lub między wydziałami bez ich zgody. 
Takie działanie może naruszać zasady nieusuwalności i 
niezawisłości sędziów. 

Odnosząc się do pytania prejudycjalnego Sądu Najwyższego dot. 
statusu neo-sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i 
wydawanych przez nich orzeczeń stwierdził, że zgodnie z zasadą 
pierwszeństwa prawa Unii, sądy mogą uznawać orzeczenia 
wydane przez neo-sędziów w Sądzie Najwyższym za niebyłe, jeśli 
stwierdzą, że powołanie takiej osoby nastąpiło z rażącym 
naruszeniem prawa. (sygn. C-487/19). 

22 października 

Małgorzata Manowska wydała oświadczenie, w którym w ostrych 
słowach zaatakowała sędziów, którzy stosując prawo UE oraz 
wyroki ETPCz i TSUE którzy podważyli legalność neosędziów. 
Zarzuciła im łamanie Konstytucji, sędziowską tyranie, pychę, czy 
wręcz podważanie „fundamentów polskiego wymiaru 
sprawiedliwości”. Stwierdziła, że tacy sędziowie powinni 
odchodzić z zawodu sędziego. W stanowisku Manowska stanęła 
też w obronie neosędziów.  

Te oświadczenie to czytelna deklaracja opowiedzenia się po 
stronie sędziów, którym nominację dała neoKRS. 

27 października 

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę karę 
1.000.000 euro dziennie za niezastosowanie się do orzeczonych 
przez TSUE w lipcu 2021 r. środków tymczasowych dotyczących 
funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej i stosowania przepisów 
ustawy kagańcowej. Kara jest naliczana od 3 listopada. 

10 listopada 

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału 
Konstytucyjnego Julii Przyłebskiej kolejny wniosek dotyczący 
przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (K 7/21). 

Chce pozbawić polskie sądy możliwości stosowania przepisów 
Konwencji do oceny niezależności i bezstronności sądów. To 
reakcja na wyrok ETPCz w sprawie Reczkowicz. 

23 września 

Izba Dyscyplinarna wbrew zabezpieczeniu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchyliła immunitet sędziemu 
SN Markowi Pietruszyńskiemu z Izby Karnej. 

27 września 

Na trzecim posiedzeniu Zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej SN, 
neosędziowie wybrani do SN w wadliwej procedurze dokonali 
wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa kierującego pracą 
Izby Cywilnej. Pozwala im na to znowelizowana głosami PiS 
ustawa o SN, przewidująca możliwość wyboru kandydatów przy 
udziale zaledwie 1/3 członków zgromadzenia. 

Wszyscy prawidłowo powołani sędziowie SN opuścili posiedzenie 
wskazując, że zgromadzenie sędziów w celu wyboru kandydatów 
na prezesa IC trwa od 29 czerwca i decyzją większości sędziów 
zostało wtedy odroczone do czasu wydania orzeczeń przez TSUE 
w istotnych sprawach dotyczących statusu neosędziów. 

16 października 

Jarosław Kaczyński, w wywiadzie, przedstawił plany na kolejny 
etap „reformy wymiaru sprawiedliwości” w Polsce. Najważniejsze 
założenia to: 

- likwidacja Sądu Najwyższego w jego konstytucyjnej formie (w 
jego miejsce ma powstać „niewielki sąd, którego zadaniem 
będzie porządkowanie orzecznictwa”), 

- likwidację sądów rejonowych (ich rolę przejmą sądy okręgowe, 
które teraz będą sądami pierwszej instancji we wszystkich 
sprawach), 

- likwidację sądów apelacyjnych (w ich miejsce powstaną nowe 
sądy regionalne, które będą sądami drugiej instancji i przejmą 
od SN rozpoznawanie kasacji), 

- likwidację Izby Dyscyplinarnej „bo się nie sprawdziła”. 

22-26 października 

Legalni sędziowie Sądu Najwyższego deklarują stosowanie 
prawa UE i wykonywanie orzeczeń TSUE i ETPCz. Sędziowie z trzech 
legalnych Izb SN w oświadczeniach napisali, żeby nie wyznaczać 
ich do składów z neosędziami lub zaapelowali do prezesów Izb o 
niewyznaczanie składów „mieszanych” aby zminimalizować 
negatywne skutki dla stron postępowania. 

8 listopada 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w 
sprawie ze skargi polskich sędziów Moniki Dolińskiej-Ficek z SR w 
Mysłowicach i Artura Ozimka z SO w Lublinie. Orzekł w nim, że Izba 
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która 
rozpoznawała sprawy skarżących, nie jest niezależnym i 
bezstronnym sądem ustanowionym ustawą w rozumieniu 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

16 listopada 

Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Macieja Ferka z Krakowa 
za stosowanie prawa UE. Wykorzystała moment, kiedy przestało 
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19 listopada 

Małgorzata Manowska, na spotkaniu z komisarzem UE ds. 
sprawiedliwości Didierem Reyndersem, przekazała swoje uwagi 
do raportu KE o praworządności w Polsce. Napisała obszerne 
„sprostowanie”, w którym podważyła jego wiarygodność. W 
sprostowaniu Manowska żongluje faktami, a niewygodne 
działania władzy PiS przemilcza. 

W spotkaniu w SN nie uczestniczyli legalni prezesi Izby Karnej i 
Izby Pracy, którzy spotkali się z komisarzem wraz z 
przedstawicielami środowisk sędziowskich. Manowska zaprosiła 
na spotkanie wyłącznie neosędziów. 

15 grudnia 

Sędzia Maciej Rutkiewicz z Elbląga został zawieszony przez Izbę 
Dyscyplinarną za stosowanie prawa UE w swoich orzeczeniach. 
Jest to kolejna decyzja tego organu podjęta wbrew 
zabezpieczeniu TSUE i wbrew zarządzeniu Manowskiej. 
Członkowie izby obniżyli również sędziemu wynagrodzenie o 40%. 

30 grudnia 

Pełnomocnicy sędziego Waldemara Żurka adw. Sylwia 
Gregorczyk-Abram i adw. Michał Wawrykiewicz, działający w 
ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, wydali 
oświadczenie w związku z blokowaniem wykonania wyroku TSUE 
w jego sprawie (C-487/19) przez Małgorzatę Manowską, która 
odmawia przekazania akt sprawy składowi orzekającemu. 

Zwrócili się do instytucji UE, w szczególności do Komisji 
Europejskiej o podjęcie stosownych działań mających na celu 
umożliwienie niezwłocznego wydania orzeczenia polskiemu 
Sądowi Najwyższemu w sprawie objętej prawem unijnym. 

Manowska blokuje dostęp sędziów do akt, choć sama 
komentując dla mediów działalność Izby Dyscyplinarnej 
stwierdziła w październiku 2021, że nie można sędziemu zabrać 
akt lub nie wpuścić go na salę rozpraw i gdyby ktoś tak zrobił, to 
byłby koniec niezawisłych sędziów i niezależnych sądów. 

obowiązywać zarządzenie Manowskiej odcinające dopływ 
nowych spraw do ID. Manowska przedłużyła zarządzenie tego 
samego dnia, ale od tego czasu Izba Dyscyplinarna ignoruje 
zarządzenie Manowskiej i po zarejestrowaniu spraw nie zwraca 
akt i orzeka w nowych sprawach wpływających do izby. 

24 listopada 

Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Piotra Gąciarka z 
Warszawy i obniżyła mu wynagrodzenie o 40% za stosowanie 
prawa UE i wykonanie wyroków TSUE i ETPCz.  

29 listopada 

W związku z reorganizacją Izby Cywilnej Małgorzata Manowska 
odwołała wszystkich pięciu przewodniczących wydziałów w tej 
Izbie. Odwołani to starzy, legalni sędziowie SN. 

15 grudnia 

Kolegium SN zajmowało się planami nowej prezes IC Joanny 
Misztal-Koneckiej dotyczącymi reorganizacji Izby Cywilnej. To 
kolejny etap przejmowania władzy w SN przez neosędziów SN.  

Reorganizacja zakłada likwidację dotychczasowej struktury IC, 
która składa się z 5 wydziałów podzielonych wg. Właściwości 
terytorialnej. Po reorganizacji w Izbie będą 3 wydziały wydzielone 
wg. Właściwości rzeczowej. W wyniku reorganizacji stanowiska 
stracą dotychczasowy przewodniczący wydziałów (legalni 
sędziowie SN). 

Legalni sędziowie odmówili udziału w Kolegium w związku z 
niewykonywaniem przez Manowską orzeczeń TSUE. Manowska 
zarządziła głosowanie w trybie obiegowym i nieoddanie głosu 
zaliczyła jako głos wstrzymujący się. 

 

 

 

 

 

 

 

 


