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Już ponad rok walki
na ulicach, przed sądami,

parlamentem 

SĘDZIOWIE
NIEUSUWALNI!
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TEKST NA PODSTAWIE
RELACJI ZA ŻYWO 
W WYBORCZA.PL. 
MACIEJ ORŁOWSKI 
I PAWEŁ KOŚMIŃSKI
OPRAC. ANNA KOŁTUNOWICZ 

+ W nocy z wtorku na środę. Dzien-
nikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech
Czuchnowski relacjonował spod Są-
du Najwyższego: „Noc z 3 na 4 lipca
ponad sto osób spędziło pod gma-
chem Sądu Najwyższego. Pilnowa-
li go przed władzą szykującą anty-
konstytucyjny zamach na sądow-
nictwo.

Rano było ich już ponad 2 tys. Nie
mieścili się przed wejściem, gdzie wi-
tali sędziów SN i jego pierwszą pre-
zes, którzy nie ugięli się przed poli-
tycznym dyktatem.

Tym ludziom nikt nie płacił, nikt
nie przywoził ich autobusami. Wie-
lu zwolniło się na ten czas z pracy,
wielu od miesięcy bezinteresownie

poświęca swoje życie na obronę de-
mokracji.

Nigdy jeszcze zwyczajne przyj-
ście sędziów do pracy nie było wita-
ne z takim entuzjazmem. I wdzięcz-
nością za dochowanie wierności za-
sadom oraz konstytucji.

Nigdy też sędziowie nie dostali ta-
kiego poparcia od zwykłych ludzi.

To była wielka chwila. Mam wra-
żenie, że w powietrzu czuć nadcho-
dzący przełom, czuć, że ludzie się bu-
dzą. O takich chwilach mówi się, że
to »moment historyczny«. Tak bę-
dziemy go wspominać”.

+ Przed 8 rano pod SN pojawili się
pierwsi sędziowie. Przyszli z togami
przewieszonymi przez ramię. Ze-
brani przywitali ich brawami i okrzy-
kami „Wolne sądy!”. 

Pod gmachem Sądu Najwyższe-
go zebrało się około półtora tysiąca
osób (dane policji). Mieli ze sobą fla-
gi polskie i unijne, egzemplarze kon-

stytucji, plakaty z napisem „Konsty-
tucja”.

+ Godz. 8.00 Sędziowie symbolicz-
nie wprowadzili pierwszą prezes SN
Małgorzatę Gersdorf do SN. Prof.
Gersdorf miała białą różę. Szczelnie
otoczyli ją ludzie i skandowali: „Sę-
dziowie są nieusuwalni!”.

+ Godz. 8.09. Obywatele RP tweetu-
ją: „Z budynku #SądNajwyższy wy-
szedł prof. Strzembosz. Wskazał, że
konstytucja daje Pierwszej Prezes
#SN 6-letnią kadencję. I nie da się te-
go zmienić ustawą. #WolneSądy #Zo-
stańcie”.

+ Godz. 8.15. Prof. Gersdorf i kilku-
dziesięciu sędziów SN weszło do
środka. „Wolne sądy!” – skandują lu-
dzie.

+ Godz. 8.20. Prof. Gersdorf zwróci-
ła się do zebranych przed sądem. 

– Aby było jasne: moją obecnością
tutaj nie robię polityki. Występuję
w obronie porządku prawnego pań-
stwa i pragnę dać świadectwo praw-
dzie o istnieniu granicy pomiędzy
konstytucją a łamaniem konstytucji.
Mam nadzieję, że ład prawny zosta-
nie w Polsce przywrócony i znajdzie
potwierdzenie w praktyce deklara-
cja wierności demokratycznemu
prawnemu – mówi Gersdorf.

– Ważna jest konstytucja, która nie
została zmieniona. Ważne są warto-
ści i racje tam zapisane. Ludzie się
zmieniają i mogą popełniać błędy.
Wartości, cele i normy są stałe. O te
wartości musimy się upominać. Dzię-
kuję, że przyszliście tak licznie – do-
daje.

Po przemówieniu Gersdorf ze-
brani odśpiewali hymn. 

+ Ok. godz. 8.30. Komentując obec-
ność sędziego Strzembosza na placu
przed Sądem, konstytucjonalista Ry-

szard Balicki tweetuje: „Jeżeli nie
wiesz’ co zrobić’ to stań obok profe-
sora Adama Strzembosza. On zawsze
bronił niezależności sądów i nieza-
wisłości sędziów”.

A Borys Budka pisze: „Człowiek
– Symbol. Profesor Adam Strzem-
bosz. Zawsze na straży niezawisłości
sędziowskiej i niezależności sądów.
Dziękujemy!”.

Mariusz Piekarski, dziennikarz
RMF: „Prof Gersdorf wchodzi do Są-
du Najwyższego. Długi spacer wśród
ludzi i okrzyków: konstytucja i sę-
dziowie są nieusuwalni”.

+ Godz. 8.40. Dla mediów wypowia-
da się rzecznik SN Michał Laskow-
ski:

– Dziś pani prezes ma normalny
dzień pracy. Po wprowadzeniu jej do
SN rozpoczynamy nasze rutynowe
czynności. Mamy wyznaczone po-
siedzenie kolegium SN, dojdzie do
zebrania sędziów. Będziemy zasta-
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nawiać się, co robić dalej, jakie kroki
podjąć.

+ Godz. 8.45. Sędzia Marcin Matczak
tweetuje: „Melduję spod Sądu Naj-
wyższego, że I Prezes SN nadal jest
I Prezesem SN”.

+ Godz. 9. Przed Sądem Najwyższym
tłumy. Plac Krasińskich pełen. – To
jest święto polskiej demokracji! – krzy-
czą ludzie pod SN. Demonstracja po-
woli się kończy. Jej uczestnicy zapo-
wiadają, że wrócą pod SN o godz. 17,
gdy sędziowie będą wychodzić z są-
du, oraz o 20-21.

+ Godz. 9. W Parlamencie Europej-
skim jest premier Mateusz Mora-
wiecki, który ma mówić o przyszło-
ści UE. 

Mniej więcej w tym samym cza-
sie Donald Tusk wypowiada się w Par-
lamencie Europejskim o planowa-
nych przez PiS czystkach w Sądzie
Najwyższym: „Polacy, podobnie jak
inne narody, zasługują na niezależ-
ne sądownictwo. Niezależne sądow-
nictwo służy obywatelom. Ten, kto je
zwalcza, nie służy Polsce”.

+ Godz. 9.45. Pani prof. Małgorzata
Gersdorf pracuje – zebranie u pierw-
szej prezes. O godz. 11 ma się zebrać
kolegium Sądu Najwyższego. O godz.
12.30 briefing prasowy i prezentacja
stanowiska sędziów po dzisiejszych
wydarzeniach. Oprócz rzecznika SN
weźmie w nim udział zastępca Gers-
dorf – prezes Izby Pracy Józef Iwulski.

+ Godz. 10.09. W Parlamencie Euro-
pejskim: większość europosłów za-
rzuca Morawieckiemu atak na nie-
zależność sądownictwa. 

Valdis Dombrovskis, wiceprze-
wodniczący Komisji Europejskiej ds.
euro, dialogu społecznego oraz sta-
bilności finansowej, zwraca się do
premiera Mateusza Morawieckiego
po jego przemówieniu w Parlamen-
cie Europejskim:

– Polska powinna zostać w sercu
Europy. Jest to wybór, którego do-
konało ponad 80 proc. Polaków w re-
ferendum prawie dokładnie 15 lat te-
mu. Tego dnia Polacy wybrali pokój
i demokrację, wartości i prawa fun-
damentalne, które definiują naszą
Unię i ludzi pańskiego kraju. U pod-
staw Unii leży również poszanowa-
nie praworządności. Prawo to naj-
lepsze narzędzie do obrony naszych
wolności. Unia Europejska jest tak
naprawdę wspólnotą prawa – mówi.

– Dlatego właśnie, jeśli istnieje sys-
temowe zagrożenie praworządności,
nie możemy na to przymykać oczu,
nie możemy mówić, że jest to kwe-
stia wyłącznie narodowa. Kiedy rzą-
dy prawa są naruszane w jednym kra-
ju, narusza to całą jedność Unii – tłu-
maczy.

– Dzięki pracy Fransa Timmer-
mansa KE współpracuje blisko z pol-
skim rządem. Dzięki dialogowi oka-
zało się, że możliwy jest postęp, pan
premier i jego rząd wykazywali goto-
wość do zmiany niektórych ustaw, np.
zmiany przepisów o wieku emery-
talnym sędziów. Mamy nadzieję, że
nie dojdzie do tego, że 40 proc. sę-
dziów SN zostanie wymienionych
– dodaje.

+ Godz. 10.22. Manfred Weber z Eu-
ropejskiej Partii Ludowej zwraca się
w Parlamencie Europejskim do pre-
miera Mateusza Morawieckiego:

– Wczoraj były demonstracje na
ulicach. Pojawia się coraz więcej kwe-
stii, np. dlaczego państwowa telewi-
zja jest telewizją propagandową? Dla-
czego pański rząd zwalnia sędziów?

Dzisiaj nikt nie wie, dlaczego państwa
członkowskie muszą kierować spra-
wę do Trybunału Sprawiedliwości
UE, bojąc się, że zagrożona jest pra-
worządność?.

– Czasami się zastanawiam, czy
pan mówi tutaj jako przedstawiciel
rządu PiS czy jako przedstawiciel Po-
laków. Mówił pan o suwerenności.
Czy ta antyeuropejska atmosfera, gdy
nazywacie Brukselę nową Moskwą,
czy to rzeczywiście jest suwerenność?
– pyta Weber.

– Chciałbym zakończyć uwagą oso-
bistą. Ze względu na propagandę rzą-
dową nie chciałem mówić o Polsce,
by mojego niemieckiego pochodze-
nia nie wykorzystano do ataków na
moich rodaków. Dlatego nie wypo-
wiadam się jako niemiecki członek.
Ja chcę walczyć o interesy obywate-
li Unii Europejskiej. Trzymajmy się
razem i nie dzielmy się więcej – koń-
czy swoje przemówienie Weber.

+ Godz. 10.27. Udo Bullmann, prze-
wodniczący frakcji Postępowego
Sojuszu Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim, do Mo-
rawieckiego:

– Proszę nie niszczyć demokra-
tycznej kultury swojego kraju, przy-
jeżdżać tutaj i mówić, że chcecie bro-
nić wartości i pomagać nam w przy-
szłości.

+ Godz. 10.31. Przemawia europoseł
PiS Ryszard Legutko. – Jak widać,
wszystko w tej izbie jest beznadziej-
nie przewidywalne. Tytuł pana prze-
mówienia to przyszłość Europy. Ale
nikt nie chce o tym mówić, bo każdy
uprawia swoje ulubione zajęcie, czy-
li sekowanie Polski – mówi europoseł.

+ Godz. 10.36. Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego Antonio Ta-
jani odpowiada na zarzut Legutki, że
sankcje nałożone na Janusza Korwin-
Mikkego były cenzurą. Tłumaczy, że
nie była to kara za bycie Polakiem, ale
jego słowa o tym, że kobieta jest gor-
szą istotą.

– Nie mogę przyjąć, że członek par-
lamentu może mówić, że ktoś jest
gorszy, bo ma inny kolor lub płeć!
Wszystkie istoty są równe! Mówię to
jako chrześcijanin i katolik! – podno-
si głos Tajani. Sala nagradza go okla-
skami.

+ Godz. 10.42. Guy Verhofstadt, prze-
wodniczący grupy liberalnej w Par-
lamencie Europejskim: – Unia to
wspólnota wartości. Stawianie sę-
dziów pod kontrolą polityczną nie
jest częścią tych wartości. To nie jest
kwestia tradycji, bo rozumiem róż-
ne rodzaje tradycji. To kwestia zasad.
Reforma to uzasadniony cel, ale zmu-
szanie sędziów do przejścia na eme-
ryturę nie może być częścią takiej re-
formy.

Niech pan nie pozostawia Polski
na marginesie. Jakieś mrzonki o mię-
dzymorzu, o krajach od morza do
morza to miraż, to iluzja! Nawet Niem-
cy są dziś małym krajem, mimo że
wielu tak nie uważa. Tylko wspólnie
w świecie imperiów, Chin, Rosji, mo-
żemy razem skutecznie działać. Bądź-
my szczerzy, tak naprawdę z podziału
Europy cieszy się tylko jeden auto-
krata – Władimir Putin. 

+ Godz. 10.44. Ska Keller, Zieloni: – Pol-
ska jest ważna dla Europy. Polska ma
też długą tradycję ruchów wolnościo-
wych. „Solidarność” to tradycja, z któ-
rej możecie być dumni. Polska może
być przykładem demokracji i prawo-
rządności. Ale pana rząd oddala Pol-
skę od ścieżki praworządności i praw
człowieka. Wysyła pan na emeryturę

sędziów, ogranicza pan wolność me-
diów. Dlatego UE musi jasno odpo-
wiedzieć na to, co się dzieje w Polsce.

+ Godz. 10.49. Premier Mateusz Mo-
rawiecki odpowiada na pytania:

– Bardzo dziękuję za przypo-
mnienie, że „Solidarność” była tak
kluczowa w obaleniu komunizmu.
Czy wiecie, że sędziowie stanu wo-
jennego skazywali moich towarzy-
szy broni na wieloletnie więzienia?
Niektórzy z moich kolegów zostali
zamordowani. Czy wiecie, że nie-
którzy z tych sędziów z czasów sta-
nu wojennego dziś są w tym Sądzie
Najwyższym? Jest kilku sędziów sta-
nu wojennego, którzy wciąż tam są.

– Postkomunizm nie został u nas
przezwyciężony. I my z nim walczy-
my poprzez reformę wymiaru spra-
wiedliwości – stwierdził Morawiecki.

– Polska jest dumnym krajem, pro-
szę nas nie pouczać. My doskonale
wiemy, jak zarządzać naszymi in-
stytucjami. Demokracja w Polsce nig-
dy nie była tak żywa jak obecnie, pra-
wa obywatelskie są realizowane bez
przeszkód, media bardziej różno-
rodne i spluralizowane niż do tej po-
ry. Jesteśmy dumnym narodem i naj-
lepiej wiemy, ile kosztuje wolność.
My walczyliśmy za wolność naszą
i waszą, my postawiliśmy tamę nie-
mieckiemu barbarzyństwu w czasie
II wojny światowej i uratowaliśmy
w ten sposób kontynent od strasz-
nego ludobójstwa.

+ Godz. 11.18. Europosłowie zadają
indywidualne pytania. Jeden zposłów
pyta Morawieckiego, czy podpisuje
się pod swoimi słowami w wywiadzie
dla stacji Deutsche Welle, w której po-
wiedział, że bezpieczeństwo obywa-
teli stoi ponad prawem. – Moje pyta-
nie brzmi tak: czy będzie pan słuchał
Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości, gdy zapadnie werdykt? – do-
pytuje europarlamentarzysta.

+ Godz. 11.38. Holenderska europo-
słanka Judith Sargentini: 

– Pan widzi tę debatę jak poucza-
nie. Ale tak nie jest. Rząd to nie lu-
dzie, nie społeczeństwo, nie naród
czy państwo. Rozmawiamy z pre-
mierem. Nie uosabia pan całości spo-
łeczeństwa – twierdzi posłanka. – Gło-
sy odmienne między ludźmi zawsze
się pojawiają.

Większość pytań dotyczy łama-
nia i zagrożeń praworządności w Pol-
sce – czystce w Sądzie Najwyższym,
planowanych zmian w ordynacji wy-
borczej, łamania praw uchodźców
z Zakaukazia, którzy koczowali na
wschodniej granicy bez możliwości
wnioskowania o azyl.

+ Godz. 11.48. Przemawia europo-
słanka PO Róża Thun:

– Przedstawił pan nasz kraj jako
kraj bandytów, złodziei, mafii i in-
nych działań kryminalnych, które
rzekomo charakteryzowały Polskę
aż do dwóch lat temu, kiedy to wła-
dzę przejęła pana partia. Ale „Nie
w naszym imieniu!” – krzyczą oby-
watele Polscy, którzy są przed pol-
skimi sądami, przed Parlamentem
Europejskim i tutaj na galerii!

– Nieraz pokazaliście, że umiecie
zmieniać prawo w ciągu jednej nocy.
Zmiana „Holocaust law” zajęła wam
dziewięć godzin – mówi Thun. – Ma
pan jeszcze szansę, wycofajcie usta-
wę o Sądzie Najwyższym, nikt tego
nie weźmie za przejaw słabości.

+ Godz. 11.50. Europosłanka SLD Kry-
styna Łybacka:

– Pan i ja pochodzimy z różnych
opcji politycznych. Ale dla pana i dla

mnie Polska to ojczyzna. Dlatego pro-
testuję przeciwko wielkiemu dono-
sowi, jaki złożył pan na Polskę. Pro-
szę nie dewaluować jej dorobku tyl-
ko dlatego, że to nie były pana rządy!

+ Godz. 11.54. Morawiecki odpowia-
da na pytania:

– W sprawie wartości jesteśmy po
jednej stronie, ale na pewno nie moż-
na dyktować krajom członkowskim
warunków praworządności. Syste-
my są różne – właśnie dlatego do wy-
łącznych kompetencji krajów człon-
kowskich należą sprawy wymiaru
sprawiedliwości. To nie jest część
kompetencji unijnych. Dlatego też na
to pytanie, czy Polska będzie szano-
wała wyroki Trybunału Sprawiedli-
wości UE, odpowiadam: oczywiście.

+ Godz. 12.00. Na zakończenie Mo-
rawiecki mówi o współpracy Unii
w sprawach gospodarczych: podej-
ściu do małych i średnich firm, wal-
ce z mafiami VAT-owskimi, strefie
euro, globalnych korporacjach...

+ Godz. 12.01. Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego Antonio Ta-
jani zamyka debatę. 

+ Godz. 12.04. Sędzia Sądu Najwyż-
szego Józef Iwulski, który wczoraj
został wyznaczony przez prezes SM
Małgorzatę Gersdorf na swojego czy
jej zastępcę, opublikował na stronie
internetowej SN oświadczenie:

„W nawiązaniu do treści Zarzą-
dzenia nr 42/2018 Pierwszego Preze-
sa Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca
2018 r., w związku z pewnymi niepo-
rozumieniami powstającymi na jego
tle w przekazie medialnym, pragnę
wyjaśnić, że:

– zarządzenie to zostało wydane
przed godziną 15.30 w dniu 3 lipca
2018 r. i wyznacza mnie jako prezesa
zastępującego Pierwszą Prezes w cza-
sie jej nieobecności na podstawie
przywołanego przepisu ustawy o Są-
dzie Najwyższym – można więc ła-
two sprawdzić, jaką kompetencję
przepis ten przewiduje;

– na jestem więc zastępcą, a tym
bardziej następcą Pierwszej Prezes
SN, a jedynie zastępuję ją w razie, gdy
będzie nieobecna (na przykład w cza-
sie zwolnienia lekarskiego, wyjazdu
służbowego czy urlopu wypoczyn-
kowego)”.

Do sytuacji w Sądzie Najwyższym
odniósł się Jarosław Kaczyński w wy-
wiadzie udzielonym „Gazecie Pol-
skiej”. Dziennikarka pyta:

– A czy nie obawia się pan, że bunt
– bo chyba o buncie można mówić
– części środowisk sędziowskich jest
nakierowany na wytworzenie alter-
natywnej rzeczywistości prawnej
– prezes SN będzie utrzymywała, że
jest nadal pierwszym prezesem, choć
nie będzie. A jakaś grupa sędziów bę-
dzie uznawała ten stan.

– Nie jest wykluczone, że ku temu
zmierzają te działania. Może o tym
świadczyć choćby deklaracja części
składu Sądu Najwyższego właśnie
w sprawie pani sędzi Gersdorf. Ale
nie wróżę tej akcji powodzenia. Je-
stem przekonany, iż w dłuższej per-
spektywie jest skazana na sromotną
klęskę. Ale obserwuję te wyczyny ze
spokojem, choć oczywiście nie-
zmiennie stoję na stanowisku, że pra-
wo obowiązuje wszystkich bez wy-
jątku i każdy – bez wyjątku – musi się
liczyć z przewidzianymi przez pra-
wo konsekwencjami za łamanie prze-
pisów – odpowiada prezes PiS.

+ Godz. 12.30. Gersdorf tłumaczy,
dlaczego nadal jest pierwszą pre-
zes SN. 

– Stanowisko pierwszego prezesa
SN ma kadencyjność określoną
w konstytucji. Ta kadencyjność nie
podlega dyskusji i zmianom ustawo-
wym, skoro jest określona w ustawie
zasadniczej. My wprost stosujemy
konstytucję i nie ma dla mnie pro-
blemu, że ustawa zmieniła wiek eme-
rytalny sędziów w trakcie kadencji
i zostałam pozbawiona funkcji usta-
wą – mówi.

– Co do sędziego Iwulskiego, to jest
normalna procedura. Gdy pierwszy
prezes nie może wykonywać obo-
wiązków, to na ten okres desygnuje
swoje uprawnienia prezesowi izby.
I tutaj pan prezes Iwulski zgodził się
wykonywać moje obowiązki. To nie
są proste obowiązki. Bardzo mu za
to dziękuję – mówi Gersdorf.

+ Ok. godz. 12.30. – To jest zarządze-
nie pani prezes. Zostało ono wydane
wczoraj przed godz. 15.30. Pani pre-
zes wyznacza mnie do zastępowania
jej na czas jej nieobecności. Jest tu
podstawa prawna. Zarządzenie to zo-
stało wydane przez panią pierwszą
prezes w ramach jej kompetencji
i w mojej ocenie nie było z nikim kon-
sultowane, z żadnym organem ze-
wnętrznym w każdym razie – mówi
Iwulski.

– To takie typowe zarządzenie, któ-
re pani prezes wydawała już kilka-
dziesiąt razy, np. gdy korzystała z urlo-
pu albo wyjeżdżała na delegację za-
graniczną. Wobec nieporozumień,
które wynikają z doniesień medial-
nych, chciałbym powiedzieć, że nie
chodzi tu o wyznaczenie mnie na-
stępcą ani zastępcą, ale o wyznacze-
nie mnie jako prezesa zastępującego
panią prezes w czasie jej nieobecno-
ści – mówi Iwulski.

To nawiązanie do dzisiejszych pu-
blikacji części mediów, które za Kan-
celarią Prezydenta przedstawiały
Iwulskiego jako namaszczonego
przez prezydenta następcę czy p.o.
pierwszego prezesa.

Podczas konferencji prasowej prof.
Gersdorf oraz sędzia Iwulski mówi-
li, że wczoraj prezydent Andrzej Du-
da skorzystał z artykułu ustawy o SN,
w którym mowa o zastępowaniu
I prezesa tylko w czasie jego nie-
obecności. W takiej więc tylko sytu-
acji sędzia Iwulski ma pełnić obo-
wiązki I prezesa SN.

Prezydent nie powołał się na inny
artykuł znowelizowanej ustawy, awięc
ten, w którym mowa o powierzeniu
kierowania Sądem Najwyższym po
zwolnieniu stanowiska I prezesa.

– Pan prezydent ani nie wyznaczył,
ani nie powierzył mi żadnych obo-
wiązków. Nie wydał w tym zakresie,
nie podjął żadnej decyzji w sposób
skonkretyzowany. Na pewno nie za-
stosował art. 111 paragraf 4 – podkre-
ślał sędzia Iwulski. – Pan prezydent
jedynie zaaprobował wybór mojej
osoby przez panią I prezes jako me-
rytorycznie uzasadniony w sytuacji
określonej w art. 14, paragraf 2, czyli
na czas jej nieobecności.

Dlaczego prezydent powołał się
na ten akurat przepis? – Pan prezy-
dent powiedział, że chodzi mu o do-
bro wymiaru sprawiedliwości i pra-
widłowe funkcjonowanie SN, żeby
nie wprowadzać na siłę jakiegoś peł-
niącego obowiązki I prezesa, że lepiej
będzie, jeżeli to będzie ktoś z we-
wnątrz, kto już jest wprowadzony
i ma odpowiednie doświadczenie
w zakresie kierowania sprawami – re-
lacjonował sędzia Iwulski.

+ Ok. godz. 13. Pojawiły się nieofi-
cjalne doniesienia, że dziś wieczo-
rem przed Sąd Najwyższy przybę-
dzie Lech Wałęsa. �
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CAŁA POLSKA ZNÓW NA ULICACH

Gdańsk
Ulica Nowe Ogrody.
Lech Wałęsa podczas
manifestacji „Europo, 
nie odpuszczaj!” 
przed gmachem sądu
okręgowego

Poznań
Plac Wolności. „Łańcuch

światła” – protest
w obronie wolnych sądów

i Sądu Najwyższego 

Walczymy o niezawisłość Sądu
Najwyższego. Bez niej nie będzie
demokracji
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Warszawa
Plac Krasińskich.

Protestujący spędzili 
noc pod Sądem

Najwyższym

Szczecin
Plac Żołnierza 

Polskiego 16. Manifestacja
przed siedzibą sądu

rejonowego w obronie
Sądu Najwyższego

Kraków
Protest przeciwko

zmianom w sądownictwie
i w obronie Sądu

Najwyższego pod sądem
okręgowym.

Kielce
Juliusz Braun (w środku),

Stanisław Żak (po prawej)
podczas protestu

w obronie Sądu
Najwyższego

Bydgoszcz
Wieczór 3 lipca, 
ul. Wały Jagiellońskie 
przed Sądem Okręgowym
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JĘDRZEJ NOWICKI / AGENCJA GAZETA

KRZYSZTOF HADRIAN / AGENCJA GAZETA

JAKUB PORZYCKI / AGENCJA GAZETA

PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA
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Prof. Strzembosz: 
Pani prezes jest dalej
panią prezes

Chciałbym jeszcze raz spo-
kojnie wytłumaczyć, dla-
czego Prezydent nikogo
wczoraj nie wskazał na na-
stępcę prof. Gersdorf.

Sędzia Iwulski został
wskazany przez prof. Gers-
dorf jako jej zastępca, nie
następca, na podstawie art.
14 ust. 2 ustawy o SN. Ten
przepis nie przewiduje
żadnego udziału Prezy-
denta, a więc Prezydent nie
może nikogo na podstawie
tego przepisu wskazać.

Prezydent może powołać
osobę pełniącą obowiązki
IPrezes SN na podstawie art.
111 ustawy o SN. Ten przepis
daje Prezydentowi wprost
prawo do powołania takiego
komisarza wtedy, gdy I Pre-
zes przechodzi w stan spo-
czynku, bo skończyła 65 lat.

Jeżeli Prezydent twier-
dzi, że sędzia Iwulski dzia-
ła na podstawie art. 14, to
potwierdza tym samym, że

I Prezes nie przeszła w stan
spoczynku. Tylko powoła-
nie sędziego Iwulskiego na
podstawie art. 111 ustawy
dowodziłoby, że przeszła.
A takiego powołania na
podstawie art. 111 Prezydent
nie dokonał także z tego po-
wodu, że musiałby mieć na
to zgodę Premiera (kontr-
asygnatę), a także dlatego,
że sędzia Iwulski ma 66 lat
i nie złożył do Prezydenta
odpowiedniego wniosku
o przedłużenie.

Konkluzja: Prezydent
nie był w stanie powołać ko-
misarza, więc „podczepił”
się pod decyzję prof. Gers-
dorf i udaje, że to jego de-
cyzja. Efekt jest jednak ta-
ki, że działając na podsta-
wie art. 14, a nie 111, jedno-
znacznie potwierdził, że
prof. Gersdorf nie przeszła
w stan spoczynku.

Dziennikarzom suge-
ruję proste pytanie do Pre-

zydenta: skoro Prezes
Gersdorf przeszła w stan
spoczynku, dlaczego Pre-
zydent nie powołuje osoby
p.o. prezesa na podstawie
art. 111 ustawy o SN – prze-
cież to jego obowiązek.

Jeśli odpowie, że po-
wołał na podstawie art. 14
ustawy o SN, należy po-
prosić o wskazanie, gdzie
w przepisie art. 14 jest mo-
wa o Prezydencie. Jest to
pytanie podchwytliwe, bo
odpowiedź brzmi: nie ma
tam o Prezydencie ani sło-
wa. Albo więc Prezydent
łamie swoją własną usta-
wę, bo nie wykonuje obo-
wiązku z art. 111, albo łamie
ją, bo przekracza swoje
uprawnienia, nieudolnie
działając na podstawie art.
14, który żadnych upraw-
nień mu nie daje. I tak źle,
i tak niedobrze. Ale dobrze,
że I Prezes nadal jest I Pre-
zes. �

DLACZEGO NIE JEST TAK, 
JAK MÓWI PREZYDENT
PROF. MARCIN MATCZAK, prawnik z UW, wpis na jego profilu na FB: Co roku RPO przedstawia

parlamentowi informację
o stanie przestrzegania praw
i wolności obywatelskich.
W tym roku zrobił to inaczej
niż poprzednicy: przedsta-
wił po kolei przepisy konsty-
tucji definiujące nasze pra-
wa i wskazał, jakie są pro-
blemy z realizacją tych praw. 

Art. 31 – Wolność 
1. Wolność człowieka podlega

ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szano-

wać wolności i prawa innych.
Nikogo nie wolno zmuszać do
czynienia tego, czego prawo mu
nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzy-
stania z konstytucyjnych wol-
ności i praw mogą być usta-
nawiane tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy są konieczne
w demokratycznym państwie
dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia
i moralności publicznej albo
wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naru-
szać istoty wolności i praw.

Co to znaczy?
Ingerencja władzy pu-

blicznej w wolność jednost-
ki może nastąpić jedynie
w wyjątkowych sytuacjach
i zawsze wymaga ustawy. To,
czy ograniczenie zgodne jest
z konstytucją, zależy zawsze
od spełnienia trzech warun-
ków. 1. Tego, czy ogranicze-
nia służą realizacji określo-
nego celu (przydatność). 2.
Tego, czy są niezbędne (ko-
nieczność). 3. Tego, czy nie
stanowią zbyt wysokiego
kosztu realizacji założonego
celu.

Gdzie mamy problemy
z realizacją tej zasady? 

Zdaniem RPO w sposobie
przygotowywania i uchwala-
nia ustaw. To tu leży zagroże-
nie, że ustawy będą ograni-
czać naszą wolność w sposób
nieproporcjonalny, czyli
sprzeczny z konstytucją. I to
trzeba zmienić. 

Dziś sposób uchwalania
ustaw jest pośpieszny, z po-
minięciem procesu konsulta-
cji, bez analiz skutków pro-

jektowanych zmian. To nie po-
zwala na wykrycie błędów,
a także tego, że wprowadzane
są środki nieproporcjonalne
do zamierzonego celu. Przy-
kłady to pakiet ustaw o obro-
cie ziemią rolną oraz ustawa
o komisji weryfikacyjnej
w Warszawie. W obu przy-
padkach bez należytego uza-
sadnienia (i bez rzeczywistej,
uzasadnionej potrzeby) wpro-
wadzono daleko idące ob-
ostrzenia dla obywateli (po-
wszechne zakazy, restrykcje
dla uczestników obrotu, sank-
cje nieważności, dolegliwe ka-
ry), natomiast podstawy dzia-
łania organów władzy (czy to
w postaci zezwoleń – ustawy
rolne, czy w postaci decyzji
nakładających odpowiedzial-
ność majątkową – komisja) zo-
stały określone bardzo szero-
ko, ogólnikowo i niejasno.
Umożliwia to dowolne, arbi-
tralne ograniczanie konstytu-
cyjnych praw obywateli przy
ograniczonej kontroli nieza-
wisłego sądu. �

Źródło: rpo.gov.pl

Obywatele i ich konstytucja
WEDŁUG RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
ADAMA BODNARA

W maju 2017 r.
Sąd Najwyższy
podważył
prezydencki akt
łaski dla szefów
służb specjalnych.

WOJCIECH
CZUCHNOWSKI

12 lipca 2017 r. do Sejmu wpły-
wa projekt nowej ustawy o SN.
Podpisany jest przez grupę po-
słów PiS. Tylko dwóch znich jest
prawnikami. Projekt powstał
w resorcie sprawiedliwości. Do
parlamentu kierowany jest ja-
ko poselski, co pozwala pomi-
nąć długą drogę konsultacji.

21 lipca, mimo protestów na
ulicy i w Sejmie, PiS przepycha
ustawę o SN w pakiecie trzech
ustaw „reformujących” sądy.

Spośród nich ta o SN zgło-
szona została jako ostatnia. Po-
zostałe (o ustroju sądów po-
wszechnych i Krajowej Radzie
Sądownictwa) procedowano od
marca i kwietnia. Tylko na tę
ostatnią partia rządząca prze-
znaczyła dziewięć dni. Było ja-
sne, że cel jest jeden: wprowa-
dzenie do SN „swoich” sędziów
i pozbycie się niewygodnych, na
czele z pierwszą prezes Małgo-
rzatą Gersdorf.

W czasie gdy PiS dobijał
wSejmie sądy, na sali obrad bar-
dzo aktywny był Maciej Wąsik,
poseł PiS i zastępca koordyna-
tora służb specjalnych. Często
wstawał z ław rządowych i od-

wiedzał kolegów siedzących
w sektorze PiS. Obserwujący to
posłowie żartowali, że Wąsik
„upewnia się, czy głosowanie
pójdzie po jego myśli”. Dla Wą-
sika i jego szefa, koordynatora
służb Mariusza Kamińskiego,
głosowanie w sprawie SN było
sprawą kluczową.

Do 31 maja 2017 r. PiS starał
się nie atakować bezpośrednio
Sądu Najwyższego. Polityczno-
-medialna kampania zohydzają-
ca sądownictwo ograniczała się
do sędziów niższych szczebli. 

Było tak, mimo że SN od po-
czątku „dobrej zmiany” brał
udział wpublicznej dyskusji nad
zmianami wprowadzanymi
przez PiS. Krytycznie oceniał
m.in. przejęcie TK, ustawę dez-
ubekizacyjną, prawo o zgroma-
dzeniach (stworzone dla ochro-
ny miesięcznic smoleńskich).
A prezes Gersdorf w publicz-
nych wystąpieniach zagrzewa-
ła sędziów do obrony prawo-
rządności.

Wszystko zmieniło się wła-
śnie 31 maja 2017 r. „Dopóki ma-

my konstytucję, wymiar spra-
wiedliwości sprawują sądy”
– powiedział tego dnia sędzia
Jarosław Matras z Izby Karnej
SN. Tymi słowami unieważnił
akt łaski, który jesienią 2015 r.
prezydent Andrzej Duda za-
stosował wobec koordynatora
służb specjalnych oraz jego za-
stępcy.

Sprawa zaczęła się 17 listo-
pada 2015 r. Tego dnia prezydent
miał dokonać zaprzysiężenia
rządu Beaty Szydło. Tuż przed
tym jego kancelaria ogłosiła, że
zdecydował o ułaskawieniu Ka-
mińskiego, Wąsika oraz ich
dwóch podwładnych z czasów,
gdy za pierwszych rządów PiS
(2005-07) kierowali Centralnym
Biurem Antykorupcyjnym.

Dzięki decyzji prezydenta
Kamiński z Wąsikiem mogli ob-
jąć ministerialne posady. Gdy
Duda ich ułaskawiał, obaj byli
po wyroku pierwszej instancji.
Dostali trzy i pół roku więzienia
za to, że kierując CBA, m.in. nad-
używali prowokacji i fałszowa-
li dokumenty.

Wybuchł skandal – większość
prawników podkreślała, że do-
szło do przekroczenia upraw-
nień przez prezydenta, bo uła-
skawić można tylko osoby pra-
womocnie skazane. 

Andrzej Duda oświadczył,
że swoją decyzją „wyręcza sąd”.
Uzasadniając wyrok, sędzia Ma-
tras podkreślał, że jest on opar-
ty „wyłącznie na argumentach
prawnych”. Mówił też, że „każ-
da władza ma działać w grani-
cach prawa”. – Żaden organ wła-
dzy publicznej nie może inge-
rować w wymiar sprawiedli-
wości – mówił. Dodał, że uzna-
nie decyzji Dudy oznaczałoby,
iż „w Polsce nie ma wymiaru
sprawiedliwości”.

Orzeczenie SN wywołało
wściekłą reakcję władzy: – Pol-
ska potrzebuje demokracji, anie
sędziokracji – uznał rzecznik Du-
dy Krzysztof Łapiński. Rzecz-
niczka rządu Beata Mazurek
stwierdziła, że „Sąd Najwyższy
przekroczył swoje kompeten-
cje i nadużył uprawnień”. 

Wszystko wskazuje na to, że
to właśnie wtedy w PiS zapadła
decyzja, by do „pakietu reform”
dołączyć ustawę o Sądzie Naj-
wyższym.

Przepowiedział to nawet na
wspomnianym posiedzeniu
z 31 maja prokurator Zbigniew
Siejbik wysłany tam przez Zbi-
gniewa Ziobrę. Apelując, by sę-
dziowie uznali ułaskawienie Ka-
mińskiego i Wąsika, ostrzegł, że
„zanegowanie decyzji prezy-
denta spowoduje poważne kon-
sekwencje”. 

Jak się okazało, te konse-
kwencje dotyczyły losów sa-
mego sądu.  �

KIEDY ZAPADŁ WYROK NA SN?
Przemówienie prof. Adama
Strzembosza przed Sądem
Najwyższym, rano 4 lipca
2018 r. Dziennikarce „Wy-
borczej” powiedział, że przy-
szedł wspierać sędziów. 
– Zgodnie z przepisami kon-
stytucyjnymi każdy sędzia,
który przed wejściem usta-
wy teraz wyprodukowanej
przez większość rządzącą
został wybrany na sędzie-
go Sądu Najwyższego, ma
zagwarantowane orzeka-
nia do ukończenia lat sie-
demdziesięciu. To jest rzecz
podstawowa.

Nawet gdy zmieniano
policji okres, po którym
można przejść na emery-
turę, to te przepisy nie obo-
wiązywały funkcjonariu-
szy, którzy już byli w służ-
bie, jedynie tych, którzy
przychodzą do służby. Tak
samo skrócony wiek eme-
rytalny obowiązywać bę-
dzie jedynie tych nowych
sędziów.

Sędziowie, którzy zostali
powołani wcześniej, mają
gwarancję orzekania do
ukończenia lat siedem-
dziesięciu. Dlatego nie moż-
na twierdzić, że skrócenie
wieku emerytalnego, w ro-
ku, w którym sędzia prze-
chodzi w stan spoczynku,
może mieć jakikolwiek
wpływ na sędziego już orze-
kającego, w tym również na
panią pierwszą prezes.

Dlatego pani prof. Gers-
dorf przyjdzie dzisiaj jako
pierwszy prezes Sądu Naj-
wyższego, ponieważ zgod-
nie z konstytucją i jej wie-
loma przepisami nie może
jej okres kadencji być skró-
cony, tak samo jak nie mo-
że być skrócony wiek,
w którym ma prawo orze-
kać jako sędzia Sądu Naj-
wyższego. 

Pani sędzia Gersdorf
nie ma siedemdziesięciu
lat, tylko ma sześćdziesiąt
pięć. Przez pięć lat wolno
jej orzekać, chyba żeby
stan zdrowia lub inne przy-
czyny spowodowały, że
ona sama zrezygnuje
z funkcji sędziego – bo to
jest możliwie, ale to, co do-
konano tą ustawą ewi-
dentnie niekonstytucyjną,
nie ma żadnego znaczenia
ze względu na treść kon-
stytucji odnośnie sędziów
Sądu Najwyższego już
urzędujących z panią
pierwszą prezes na czele.

Bardzo się cieszę, że je-
steśmy liczni, i jestem dum-
ny, że mogę tu być z pań-
stwem. �

Orzeczenie Sądu Najwyższego unieważniające prezydencki
„akt łaski” wywołało wściekłość obozu władzy
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PRAWDA CZASU 
I PRAWDA EKRANU

Wtorkowe „Wiadomości” TVP 
o 19.30, relacjonując wydarzenia
związane z Sądem Najwyższym,
posłużyły się takimi ujęciami
z placu Krasińskich i komentarzem:
„Zmianom towarzyszą protesty, 
ale ich frekwencja nie powala”.

Obok zdjęcie z wtorkowego
wieczoru z miejsca opisywanego
w materiale przez TVP.

„New York Times”, BBC i Reuters
o czystce w Sądzie Najwyższym:
„Polski rząd przeprowadził we wto-
rek czystkę w Sądzie Najwyższym,
osłabiając niezależność sądownic-
twa, eskalując konflikt z Unią Euro-
pejską w kwestii rządów prawa i po-
głębiając podziały w narodzie. W ge-
ście protestu na ulice wyszło kil-ka-
dziesiąt tysięcy ludzi” – relacjonu-je
amerykański dziennik „New York Ti-
mes” (sami sędziowie czystki nie
uznają i przyszli w środę do pracy).

Według gazety „przymusowe
zwolnienie nawet 27 z 72 sędziów Są-
du Najwyższego, w tym prezes SN,
a także utworzenie Izby Dyscypli-
narnej to ostatni etap przejęcia wy-
miaru sprawiedliwości w Polsce przez
Prawo i Sprawiedliwość”.

„Kilka godzin przed tym, jak czyst-
ka zaczęła obowiązywać, Polacy znów
wyszli na ulice w ponad 60 miastach
i miasteczkach w całym kraju. Gdy
w Warszawie zachodziło słońce, tłu-
my gromadziły się przed pomnikiem
poświęconym ofiarom walk z hitle-
rowskimi Niemcami w 1944 r., skan-
dując stare, ale znajome hasło: »Soli-
darność!«. Jednak teraz nie były to we-
zwania do protestu przeciw okupan-
towi lub komunistycznemu rządowi,
[...] ale przeciw demokratycznie wy-
branym władzom – demonstranci oba-
wiają się, że podkopywany jest system
[demokracji liberalnej], o który tak
ciężko walczyli”.

„Niepowodzenie Unii Europejskiej
w ograniczaniu autorytarnych zapę-
dów Węgier ośmieliło innych przy-
wódców regionu, w którym prawico-
wy nacjonalizm ipopulizm rośnie wsi-
łę. [...] Jeśli Polska nie zapłaci wysokiej
ceny za swoje działania, eksperci oba-
wiają się, że dążenia do osłabiania de-
mokracji wpaństwach członkowskich
będą się nasilały” – stwierdza redakcja.

Z kolei według brytyjskiej telewizji
informacyjnej BBC „uliczne demon-
stracje poparcia dla Małgorzaty Gers-
dorf prawdopodobnie przybiorą te-
raz znacznie na sile”, jednak zauwa-
ża, że „już od dwóch lat rząd zmaga
się z dużymi protestami”.

„Prof. Gersdorf twierdzi, że jej
mandat jest gwarantowany przez kon-
stytucję i zamierza pozostać na swo-
im stanowisku. To prawdopodobnie
spowoduje pewien chaos i niewy-
godny dystans między nią a nowym
prezesem wyznaczonym przez pre-
zydenta Dudę” – czytamy.

„Warszawa ma miesiąc na odpo-
wiedź na wezwanie Komisji Euro-
pejskiej w sprawie reformy, zanim ta
będzie mogła uruchomić kolejny etap
procedury. Nastąpi okres współpra-
cy opozycji, ale – jak usłyszałem od
jednego informatora – szef PiS Jaro-
sław Kaczyński uważa, że »sobie z tym
poradzi«” – pisze autor artykułu.

Agencja Reuters: „Bezprecedenso-
we napięcia między Polską a UE”. 

W podobnym tonie ocenia naj-
nowsze wydarzenia agencja infor-
macyjna Reuters. „W środę Polska
stanęła przed groźbą chaosu insty-
tucjonalnego i eskalacji napięcia
z Unią Europejską, a prezes Sądu Naj-
wyższego odmawia stosowania się
do reformy, która zmusza ją do przej-
ścia na emeryturę” – czytamy.

„Zamieszanie jest zwieńczeniem
szeroko zakrojonej reformy sądow-
nictwa wdrażanej przez nacjonali-
styczną partię rządzącą, która pod-
syciła bezprecedensowe napięcia mię-
dzy polskim rządem a Unią Euro-
pejską w kwestii wartości demokra-
tycznych” – dodaje Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że „po-
przez ustawodawstwo i zmiany per-
sonalne dokonywane od zdobycia
władzy w 2015 r. PiS de facto przejął
kontrolę nad systemem sądowni-
czym, w tym nad Trybunałem Kon-
stytucyjnym i prokuraturą, która
obecnie podlega bezpośrednio mi-
nistrowi sprawiedliwości”.

„Konflikt doprowadził do izola-
cji Polski w UE, gdzie większość
państw ma do [przeprowadzanych
zmian] krytyczny stosunek, a zara-
zem obnaża niezdolność Unii do po-
wstrzymania rządów, które jej zda-
niem są sprzeczne z podstawowymi
unijnymi wartościami” – stwierdza
agencja. �

Zagraniczna prasa o Polsce
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Liczba, za którą stoją ludzie

Są z nami już 133 tys. prenumeratorów Wyborcza.pl
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Wciąż słyszę od przeciwników PiS,
że jesteśmy w beznadziejnej sytu-
acji. Społeczeństwo pogrążyło się
w marazmie, protestują nieliczni,
opozycja jest słaba, więc partia Ja-
rosława Kaczyńskiego robi z nami,
co chce.Łamie konstytucję, bierze
sądy, demoluje właśnie ostatni ba-
stion prawa, czyli Sąd Najwyższy.

A jak już tę demolkę dokończy,
może rozgonić opozycję i nawet
sfałszować wybory. To władza nie-
powstrzymana i bezkarna. Ale to
tylko pozór prawdy. W rzeczywi-
stości nie jest przesądzone, jak dłu-
go jeszcze PiS będzie kradł oby-
watelom Polskę. Przez kolejną ka-
dencję parlamentarną do 2023 r.
– jak sądzi wielu Polaków? 

A może tylko do wyborów
w 2019 r., o czym mówią jedynie
wytrwali optymiści? Tak, jestem
jednym ztakich optymistów i, pro-
szę bardzo, mogę uchodzić
w oczach tzw. ludzi rozsądnych za
naiwniaka i bałwana. Widzę jed-
nak, jak PiS topi się we własnych
słabościach i jak rozprzestrzenia
się zniecierpliwienie władzą. 

Osłabości PiS przekonuje mnie
choćby rejterada tej partii w spra-
wie Sądu Najwyższego. PiS, żeby
dopełnić swej władzy, musi SN
przejąć, tyle że nie ma na to siły. 

Władza wie, że jest zbyt słaba,
by się konfrontować jednocześnie
z sędziami, protestami społecz-
nymi i Unią Europejską. PiS rej-
terował już wcześniej i z zaostrze-
nia prawa antyaborcyjnego,

i z ustawy o IPN penalizującej wy-
kładnię historii niezgodną z na-
cjonalistyczną doktryną partii. Za-
stój i rejterada – to obraz ostatnich
poczynań obozu rządzącego przy-
słaniany propagandą mocy i suk-
cesu. A gdy władza chlubiąca się
swą skutecznością traci impet
i okazuje słabość, nie tylko popa-
da w śmieszność, ale wzbudza też
niechęć – tym silniejszą, im więcej
wywoływała wcześniej strachu. PiS
wszedł na tę drogę, a konf likt
w sprawie Sądu Najwyższego
zwiększa szanse na upadek władzy.
My zaś możemy te szanse wspie-
rać albo je olać.

Z tego powodu moje dwa po-
stulaty minimum, które nie wy-
magają dużego wysiłku. Pierwszy
do polityków opozycji i komenta-
torów: nie mówcie, jak się wam to
zdarza, że PiS ma wygraną w kie-
szeni. Nie sądzi tak nawet Kaczyń-
ski. Przekonując natomiast, że to
władza bezalternatywna, pomija-
cie najważniejsze: emocje społecz-
ne zmieniają się szybko i niespo-
dzianie i mało kto potrafi przewi-
dzieć takie zwroty. 

Ale nastają właśnie warunki, by
zbiorowe emocje zaczęły grać na
korzyść demokracji. Drugi postu-
lat do nas wszystkich: korzystajmy
z każdej okazji, publicznych wy-
stąpień czy przygodnych rozmów,
by przypominać zło rządów PiS. Ta-
kie małe kamyki wspomagają roz-
ruch lawiny. A lawina wzbiera. �

MAREK BEYLIN

Lawina wzbiera Czy to samobójczy odruch Kaczyńskiego

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego
Małgorzata Gersdorf uprzedziła ruch
prezydenta Andrzeja Dudy i na czas
swojej nieobecności wyznaczyła na
swojego zastępcę Józefa Iwulskiego,
prezesa Izby Pracy iUbezpieczeń Spo-
łecznych SN. Użyła przy tym przepi-
su, którego PiS nie zmienił podczas no-
welizacji ustawy, podkreślając, że
wciąż jest pierwszym prezesem.
Pojawiły się głosy oburzenia lub drwi-
ny, że prezes Gersdorf idzie na urlop,
zamiast trwać na posterunku. I poja-
wiły się pytania, czy to rzeczywiście
zbieg okoliczności, że i Małgorzata
Gersdorf, i Andrzej Duda wpadli na
podobny pomysł personalny. Może
doszło do jakiegoś tajnego porozu-
mienia?

Nawet jeśli prezydent wiedział oru-
chu Gersdorf, nie widzę w tym nic złe-
go. Najważniejsze jest to, że pierwsza
prezes nie ustąpiła i ogłosiła, że zgod-
nie z konstytucją pełni swoją funkcję
do 2020 r. Wskazując zastępcę, unik-
nęła bezpośredniego starcia z prezy-
dentem i zyskała cenny czas.

Będzie on potrzebny na ewentual-
ną decyzję Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE, który może wstrzymać działa-
nie uchwalonej przez PiS ustawy oSą-
dzie Najwyższym. Komisja Europej-
ska już wezwała Polskę do usunięcia

uchybień w ustawie o SN i po zakoń-
czeniu procedury wyjaśniającej mo-
że złożyć skargę do TSUE.

Prezes Sądu Najwyższego to nie po-
lityk, którego mamy rozliczać zostrych
gier taktycznych, dlatego jakiekolwiek
pretensje do Gersdorf uważam za bez-
sensowne. Bardzo ważne jest to, że sę-
dziowie SN stanęli za pierwszą prezes
murem. To porażka obozu PiS, który
liczył na podziały wśród nich. Sam sę-
dzia Iwulski zawdzięcza swoją nomi-
nację do Sądu Najwyższego prezy-
dentowi Dudzie. Uważany jest za oso-
bę, która nie jest wrogo nastawiona do
PiS. A mimo to poparł uchwałę SN
stwierdzającą, że Małgorzata Gersdorf
jest pierwszym prezesem do 2020 r.

Kolejnym ciosem było oświadcze-
nie sędziego Trybunału Konstytucyj-
nego Piotra Pszczółkowskiego, także
rekomendowanego przez PiS. WTVN
stwierdził, że nie ma podstaw praw-
nych do przerwania kadencji Gersdorf.

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości
UE zajmie się sprawą polskiego wy-
miaru sprawiedliwości i wstrzyma
działanie ustawy o SN, a Gersdorf zo-
stanie na stanowisku, będzie to spek-
takularna porażka obozu rządzące-
go. Jarosław Kaczyński – może oka-
zać się, że w odruchu samobójczym
– uczynił z prezes Sądu Najwyższego
wroga publicznego nr 1 i główny cel
ataku, a tym samym punkt odniesie-
nia przy ocenie skuteczności PiS. Owa
skuteczność może się okazać zerowa,
a Polska – po rejteradzie w sprawie
IPN – po raz kolejny „padnie na kola-
na przed zewnętrznymi siłami”. I tak

PiS znów stanie się ofiarą własnej re-
toryki.

Ani prezydent Duda, ani premier
Mateusz Morawiecki nie są tak ra-
dykalni jak Kaczyński i minister spra-
wiedliwości Zbigniew Ziobro. Duda
i Morawiecki publicznie trzymają
oficjalną linię. Premier swoje bana-
ły i półprawdy o wymiarze sprawie-
dliwości powtórzył i dziś, w czasie
przemówienia w europarlamencie
w Strasburgu. Ale obaj pozostawili-
by Gersdorf na stanowisku, gdyby
mogli, bo chcą rozwodnić spór w Pol-
sce i zakończyć konf likt z Komisją
Europejską. Morawiecki ma przed
sobą trudne negocjacje w sprawie
budżetu unijnego. Jeśli nic nie uzy-
ska, będzie musiał połknąć własny
język. A tak zapewne się stanie, jeśli
spór w sprawie praworządności bę-
dzie się przedłużał. Na unijnym sto-
le leży przecież pomysł uzależnienia
wypłat z eurobudżetu od stanu pra-
worządności w danym kraju człon-
kowskim.

Zmęczony Kaczyński, który ma
poważne kłopoty ze zdrowiem, krok
po kroku będzie ustępował pod na-
ciskiem m.in. premiera. Rząd PiS za-
pewne wykona decyzję Trybunału
Sprawiedliwości – jakakolwiek by ona
była.

Jeżeli scenariusz, w którym Gers-
dorf ostatecznie zostanie na stano-
wisku, stanie się rzeczywistością, to
będzie to dowód, że presja ma sens
i że opór społeczeństwa i instytucji
demokratycznych okazał się sku-
teczny.  �
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