
Czy Borys Budka jest członkiem Kasta@ ? 

Oświadczenie pełnomocnika sędziego Arkadiusza Cichockiego 

Opublikowanie rozmowy sędziego Arkadiusza Cichockiego z szefem Krajowej Rady Sądownictwa sędzią 
Leszkiem Mazurem, „przykleiło” tego ostatniego do tzw. „afery farmy trolli”. 

Nasuwa się nieodparte wrażenie, że każdy pomówiony o udział w tzw. „fermie trolli” mając z kimś kontakt w 
sprawach wymiaru sprawiedliwości, „zarażał” kolejne osoby. 

Idąc tym tokiem rozumowania, w kontekście powołania sędziego Tomasza Szmydt na Dyrektora Wydziału 
Prawnego KRS oraz przytoczonej rozmowy, nie sposób zadać pytania: „czy poseł i były minister 
sprawiedliwości Borys Budka też był członkiem „farmy trolli”?”, czy też mamy do czynienia z normalną 
postawą ludzi o innych poglądach, ale którzy potrafią konstruktywnie wymieniać argumenty czy opinie? 

Sędzia Arkadiusz Cichocki w połowie 2018 r. rozmawiał z sędzią Leszkiem Mazurem na temat sędziego 
Tomasza Szmydta, który jest sędzią o dużym doświadczeniu i praktyce na wszystkich szczeblach sądownictwa 
powszechnego (sąd rejonowy, sąd okręgowy, delegacje do sądu apelacyjnego), pełniący poważne funkcje 
wymagające dużej wiedzy merytorycznej (np. wizytatora w zakresie prawa pracy). W sądownictwie 
administracyjnym sędzia Szmydt funkcjonuje od już od kilku lat, a miejsce pełnienia przez niego czynności 
orzeczniczych (WSA w Warszawie) siłą rzeczy wiązało się z praktyką w niezwykle trudnej prawnie sferze tzw. 
gruntów warszawskich (w tym reprywatyzacji). Doświadczenie zawodowe i zajmowanie samodzielnych 
stanowisk (np. wizytatora w sądzie okręgowym, głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości) 
predystynowało w ocenie sędziego Arkadiusza Cichockiego, sędziego Tomasza Szmydta do piastowania 
ważnych funkcji kierowniczych, który to pogląd wyrażał niezmiennie od czasu, gdy miał zaszczyt tego sędziego 
poznać. Sfera prywatna nie może mieć wpływu na powyższe, zwłaszcza, że taką tematykę w normalnych 
sytuacjach osoby bezpośrednio zainteresowane załatwiają bez angażowania w to osób postronnych i środków 
masowego przekazu. I co najważniejsze, bez łączenia tego ze sferą zawodową.  

Rozmowa sędziego Arkadiusza Cichockiego z sędzią Leszkiem Mazurem nie była niczym niestosownym, gdyż 
przy doborze współpracowników jest rzeczą normalną, aby uzyskać bliższą wiedzę na temat kandydata, dążąc 
np. do ustalenia, czy oprócz wiedzy fachowej i doświadczenia dana osoba dobrze współpracuje w grupie, czy 
jest bezkonfliktowa, czy posiada zdolności kierownicze itd. W zarządzaniu kadrami jest to rzecz nieunikniona 
i cenna, skoro z samych dokumentów nie da się od razu poznać w pełni kandydata. Konsultacje takie były i są 
dobrą praktyką, pozwalającą w szeregu przypadków uniknąć zarzutów arbitralności ze strony 
współpracowników. Dla przykładu można wskazać takie sytuacje, jak dobór przewodniczącego wydziału, który 
następuje decyzją prezesa, po zasięgnięciu niewiążącej opinii kolegium sądu. Zasięganie informacji o osobach 
od innych osób, które je znają, jest rzeczą normalną i praktykowaną w każdej chyba większej instytucji o 
skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Nadmieniam, że Przewodniczący KRS miał prawem gwarantowaną 
swobodę doboru osób zajmujących takie stanowiska jak np. Dyrektor Biura Prawnego KRS a rekomendacje 
osób znających osobiście określoną osobę mogły być (choć nie musiały) dodatkową pomocą. Jak wprost 
wynika z rozmowy, sędzia Cichocki podkreślił podczas niej, że nie odważyłby się na jakiekolwiek 
rekomendacje, gdyby decyzja co do konkretnej osoby już wcześniej nie zapadła.  

Sposobu wejścia w posiadanie zapisu tej rozmowy przez Emilię Szmydt nie sposób obecnie określić. 
Nadmieniam natomiast, że w omawianym okresie sędzia Cichocki mógł już posiadać w telefonie 
oprogramowanie pozwalające na nagrywanie w czasie rzeczywistym rozmów. Wynikało to z obaw o jego 



bezpieczeństwo związanych m.in. z otrzymywanymi już wówczas groźbami. Z uwagi na tajemnicę śledztwa nie 
sposób tego wątku rozwinąć.  

Należy wskazać, że we wrześniu 2018 r. w sytuacji ataku medialnego na sędziego Tomasza Szmydta w związku 
z jego przejściem na delegację w KRS sędzia Cichocki rozmawiał telefonicznie z swoim kolegą i sąsiadem, 
posłem Borysem Budką, a więc osobą, którą trudno podejrzewać o jakiekolwiek sprzyjanie środowisku tzw. 
„dobrej zmiany”. Z uwagi na publikację na krytycznych uwag na temat sędziego Szmydta  poprosił pana Borysa 
Budkę (byłego Ministra Sprawiedliwości), by wziął pod uwagę, że Tomasz Szmydt jest sędzią doświadczonym, 
o sporym dorobku od niedawna pracującym w Ministerstwie i to z uwagi na fachowe przygotowanie w trudnej 
tematyce tzw. gruntów warszawskich a nie, jak wyrażano się o nim w mediach, „politycznym nominatem”. 
Poseł Borys Budka wziął pod uwagę opinię sędziego Cichockiego, o czym świadczył niezwłocznie umieszczony 
przez niego zapis na Facebooku (screen w załączeniu).Należy, to traktować jako przejaw obiektywizmu, skoro 
Pan Poseł był i jest osobą zdecydowanie krytyczną w stosunku do zmian w KRS. Pozwalam sobie zauważyć, że 
porównanie wypowiedzi dla „Rzeczypospolitej” z wpisem na Facebook’u jednoznacznie świadczy o tym, że 
nawet ludzie różniący się poglądami są skłonni słuchać argumentów czy opinii i uwzględniać je w swoich 
kolejnych wypowiedziach. 

Wyrażając zatem ubolewanie z powodu niczym nieuzasadnionego szkalowania dobrego imienia Sędziego 
Leszka Mazura podkreślam, że nic w opublikowanej rozmowie nie było zachowaniem niestosownym. Sędzia 
Mazur podjął już wcześniej decyzję o powierzeniu konkretnej funkcji, do czego jako Przewodniczący KRS miał 
prawo a rozmowa z sędzią Cichockim nie miała wpływu na tę decyzję.  

Rzeczą haniebną jest natomiast ujawnianie prywatnej korespondencji, czy rozmowy na tematy niezwiązane z 
jakimikolwiek uprawnieniami służbowymi sędziego Cichockiego, tym bardziej że udzielił on poparcia  
kandydaturze sędziego Leszka Mazura na członka Krajowej Rady Sądownictwa, o czym wielokrotnie 
informował już w różnych kręgach zawodowych (np. podczas zebrań sędziów sądu okręgowego, czy zebrań 
sędziów wydziału, w którym pracował w sądzie apelacyjnym), co siłą rzeczy wiązało się z osobistym kontaktem 
z Przewodniczącym KRS, a przede wszystkim oceną jego osoby i dorobku.  



 


