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Szanowna Pani Prezes,

na podstawie doniesień medialnych oraz publikacji kolegium redakcyjnego 

czasopisma naukowego „Palestra” powziąłem informację o rozwiązaniu współpracy 

z Panią dr hab. Małgorzatą Wrzołek-Romańczuk, która pracowała w Sądzie Najwyższym 

przez 15 lat jako radczyni prawna w sekretariacie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Jak wskazuje się, została ona przymuszona do odejścia z pracy przez Panią Prezes po 

opublikowaniu artykułu naukowego o statusie sędziów powołanych z pomocą obecnej 

Krajowej Rady Sądownictwa. 

Należy zgodzić się ze stanowiskiem kolegium redakcyjnego „Palestry”, że 

wyciąganie podobnych konsekwencji o charakterze służbowym czy dyscyplinarnym wobec 

autorów publikacji stanowi naruszenie prawa i nie daje się pogodzić z wynikającą 

z Konstytucji RP wolnością prowadzenia badań naukowych (art. 73) i wolnością słowa 

(art. 54). Decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane wyłącznie 

w oparciu o przejrzyste zasady, konieczne jest również każdorazowo podanie uzasadnienia 

rozwiązania współpracy z danym pracownikiem. Jednocześnie, odnosząc się do 

oświadczenia rzecznika prasowego Sądu Najwyższego opublikowanego w niniejszej 

sprawie w dniu 7 stycznia 2021 r.1 należy wyraźnie podkreślić, że analiza badawcza 

1 Strona SN: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=717-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-
549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia
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i naukowa obowiązujących rozwiązań prawnych nie jest tożsama ani z krytyką pracodawcy, 

ani z personalnymi atakami na sędziów, dlatego też nie powinna być postrzegana w ten 

sposób. 

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się 

do Pani Prezes z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie 

i poinformowanie mnie o przyczynach decyzji kadrowych dotyczących Pani dr hab. 

Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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