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Szanowny Panie Prokuratorze! 

 
 
 Niniejszym, składam wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia 

wszczęcia postępowania karnego wobec Sędzi Małgorzata Gersdorf, sprawującej funkcje 

Prezes Sądu Najwyższego. W mojej ocenie działania Pani Prezes przekraczające normy 

konstytucyjne i ustawowe określające uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego 

na tym stanowisku, zmierzają do podważenia i obalenia istniejącego porządku 

kompetencyjnego struktur organizacyjnych państwa polskiego, do bezprawnej zmiany ustroju 

Rzeczypospolitej Polski, określonych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez 

Zgromadzenie Narodowe 02 kwietnia 1997r. Ustroju – demokratycznego państwa prawnego, 

zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy przez swych przedstawicieli wybranych 

w wolnych wyborach do parlamentu (sejmu i senatu), urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznych i praworządności stanowiących jej fundament.  

 Nadto, działaniem swym Prezes Sądu Najwyższego działa na szkodę interesu i dobra 

publicznego podważając wizerunek RP w opinii międzynarodowej, co wypełnia znamiona 

przestępstwa lub czynu zabronionego w zrozumieniu art. 231. § 1. kk., oraz art. 128 § 3 kk., 

art. 224 § 1 kk., 232 § 2 kk., art. 258 § 1 kk. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Obowiązki i zadania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, literalnie wskazuje art. 

11 ustawy o Sądzie Najwyższym. Kolejnym aktem prawnym normującym kompetencje 

Pierwszego Prezesa SN jest jego Regulamin wprowadzony Rozporządzeniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. który szczegółowo określa zadania i 

kompetencje Pierwszego Prezesa SN, związane z organizacją wewnętrzną i porządkiem 

prac SN, sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów 

państwowych wobec tegoż Sądu.  

 Regulamin nie wymienia literalnie-językowo w katalogu wykazanych w rozdziale 2 § 4 
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uprawnień do  ingerencji „starych” trzech z pięciu Izb SN w porządek instytucjonalny, 

organizacyjny struktur państwa. Uzurpując sobie prawo do orzekania w sprawach nie 

należących do ich kompetencji jest jawnym złamaniem porządku konstytucyjnego państwa. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000660/O/D20180660.pdf 

 

 Regulamin nie wyposaża Pierwszego Prezesa  SN w jakiekolwiek dodatkowe, 

nadzwyczajne kompetencje do przywłaszczania sobie uprawnień z własnej inicjatywy. 

Zwoływanie posiedzenia w niepełnym składzie trzech Izb z pięciu SN, Cywilnej, Karnej oraz 

Pracy w dniu 23 stycznia 2020r. przez Pierwszą Prezes SN, odmówiwszy prawa do 

uczestniczenia w nim pozostałych nowo powołanych w ramach przeprowadzanej reformy 

wymiaru sprawiedliwości dwóch izb SN, można uznać jako nielegalnego, zwołanego w trybie 

i na warunkach niezgodnymi z obowiązującym w tym zakresie prawem. 

 

 Wbrew obowiązującym przepisom ustawowym wymienione zgromadzenie SN podjęło 

uchwałę podważającą status sędziów powołanych z udziałem obecnej Krajowej Rady 

Sądownictwa. Przedmiot podjętej przez to zacne gremium uchwały z inicjatywy Pierwszej 

Prezes SN uchwałę kwestionującą i podważającą legalność działań Krajowej Rady 

Sądownictwa oraz Izby dyscyplinarnej i Kontroli nadzwyczajnej SN, jest bezprawny. Co 

oznacza, że zwiazek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nielegalnością samego posiedzenia 

zwołanego przez Pierwszą Prezes SN w powiązaniu z przygotowaną i podjętej na niej treścią 

uchwały jest bez sporny.  

 

 ART. 7. KONSTYTUCJI RP stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na 

podstawie i w granicach prawa.”. Przywołana norma prawna oznacza, że w obrocie 

publicznoprawnym organy władzy publicznej mogą działać wyłącznie i tylko w granicach 

przyznanych ustawowo im uprawnień i kompetencji.  

 

  Pierwsza Prezes SN nie posiada upoważnienia prawnego tzw. delegacji ustawowej 

do orzekania w tematach spraw leżących w jurysdykcji Prezydenta PR i TK. Zwołując 

zebranie, o którym wyżej mowa Pani sędzia Małgorzata Gersdorf najwyraźniej  przekroczyła 

upoważnienia ustawowe przyporządkowane aktami prawnymi wyżej przywołanymi Pierwszej 

Prezes SN. Z przekroczeniem uprawnień mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca 

podejmuje czynności nieleżące w granicach jego kompetencji. Chodzi tu o przekroczenie 

zakresu czynności służbowych, do których wykonania sprawca jest uprawniony. Pierwsza 

Prezes SN nie mając umocowania prawnego ani innego dodatkowego upoważnienia do 

orzekania w składzie trzech izb czym pozbawiła prawo głosu pozostałym dwóm izbom 

w sprawach nienależących do jego ustawowych kompetencji, czyniąc to jawnie 

i bezwzględnie  łamie Konstytucję RP. 

  Swym działaniem przez przyjęcie uchwały wymienionych trzech Izb SN Pani 
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Pierwsza Prezes rażąco narusza ustawę zasadniczą art. 10, art. 179, art. 180 ust.1 

Konstytucji RP.  

 

 Czyniąc to świadomie Pierwsza Prezes SN, przywłaszczając sobie nie przypisanych 

jej ustawowo kompetencje uzurpuje sobie prawo do decydowania i rozstrzygania czegoś do 

czego nie ma prawa. Takie działanie kwalifikowane się zgodnie z istniejącą maksymą prawną 

jako czyn zabroniony, występek przeciwko obowiązującemu w Polsce porządkowi 

prawnemu, mający cechy zamachu stanu! 

 

 W działaniach podejmowanych przez Pierwszą Prezes Sądu Nadzwyczajnego, 

o których donoszą szeroko media mamy do czynienie z rażącym naruszeniem prawa, 

w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia 

wymagań praworządności, która wraz z zasadą legalizmu stanowią gwarancję 

demokratycznego państwa prawnego, którym jest RP. W świetle powyższych przesłanek, 

niniejsze wystąpienie – podyktowane troską o dobro publiczne i interes RP, dobrego imienia 

i wizerunku Państwa Polskiego w opinii międzynarodowej, uważam w pełni jest słuszne 

i zasadne.   

 

 W moim przekonaniu nielegalne działania podejmowane przez Pierwszą Prezes SN 

niezgodnie z istniejącym w Polsce ładzie konstytucyjnym, porządkiem prawnym oraz 

instytucjonalnym są próbą wywołania chaosu i anarchii, stanowiąc poważne zagrożenie 

zamachem stanu legalne wybranych w wolnych i demokratycznych wyborach władz RP!  

 

 

 

  Z poważaniem 


