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W związku z pańskim pismem, datowanym na dzień 21 czerwca 2018 roku, noszącym 

sygnaturę WO-370-2/18, uprzejmie informuję, że do mojego oświadczenia z dnia 27 

kwietnia 2018 roku, złożonego na ręce pani profesor Małgorzaty Gersdorf, Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego, w pełni świadomie nie dołączyłem zaświadczeń, o których 

przedstawienie zwraca się pan do mnie w wyżej oznaczonym piśmie, powołując się na treść 

art. 37 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5, ze 

zm.).  

Z mojego oświadczenia z dnia 27 kwietnia nader wyraźnie wynika, iż nie jest to 

oświadczenie, o którym mowa w art. 111 § 1 w zw. z art. 37 § 1-4 ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Sądzie Najwyższym, do którego zobowiązany byłbym dołączyć stosowne 

zaświadczenia lekarskie, a zatem proszę nie oczekiwać, że złożę je po otrzymaniu pańskiego 

pisma.  

Moje oświadczenie z dnia 27 kwietnia 2018 r., o czym już informowałem, stanowi jedynie 

wyraz gotowości zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego do ukończenia 70. 

roku życia, zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która to zasada - zdaniem moim, w ślad za zdaniem 

wielu krajowych i zagranicznych autorytetów prawniczych - powinna mieć zastosowanie do 

tej grupy sędziów Sądu Najwyższego, którzy pełnienie sędziowskiej służby rozpoczęli przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Jeżeli ta 

właśnie, konstytucyjna podstawa zostanie uznana za jedyną i wystarczającą do pełnienia 

mojej sędziowskiej służby społeczeństwu także i po dniu 3 lipca 2018 roku, gotów jestem 

nadal to czynić, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i najgłębszym zaangażowaniem, tak jak 

czyniłem to przez ponad 27 poprzednich lat mej pracy w Sądzie Najwyższym.  

 


