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To ostateczna decyzja. Wyrok 12 lat więzienia za zabójstwo  

w Grzegorzowicach został uchylony przez wadliwą delegację 

wiceprezesa kieleckiego sądu. Tak uznał Sąd Najwyższy, który nie 

uwzględnił skargi prokuratury. 
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– Sąd Najwyższy uznał, że zaistniała bezwzględna przyczyna odwoławcza, 

która stanowiła podstawę do uchylenia wyroku – mówi sędzia Tomasz 

Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 

Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził, że delegacja Roberta Dróżdża, 

wiceprezesa kieleckiego sądu okręgowego, orzekającego w sprawie zabójstwa  

w Grzegorzowicach, była wadliwa i stanowiła dla Sądu Apelacyjnego  

w Krakowie podstawę do skierowania sprawy do ponownego rozpoznania. 

Skarga prokuratury niezasadna 

7 stycznia 2020 roku Łukasz J., podczas sprzeczki przy wspólnym piciu 

alkoholu, śmiertelnie ugodził nożem w okolice szyi znajomego. Sąd Okręgowy  

w Kielcach skazał go za to na 12 lat więzienia. W lipcu 2021 roku Sąd Apelacyjny 

w Krakowie uchylił wyrok kieleckiego sądu i skierował sprawę do ponownego 

rozpoznania. Uznał bowiem, że w składzie orzekającym zasiadał nieuprawniony 

do tego sędzia. Był nim Robert Dróżdż, wiceprezes SO w Kielcach od stycznia 

2018 r. Przez przeszło dwa i pół roku był sędzią rejonowym, a zatem niższego 

szczebla, delegowanym w tym czasie do orzekania w sądzie okręgowym.  

Dopiero w październiku 2020 roku prezydent Andrzej Duda awansował go  

na sędziego okręgowego – mimo zdecydowanie negatywnej opinii 

środowiska sędziowskiego. 

Sąd apelacyjny zwrócił uwagę, że delegacja sędziego Dróżdża była wydana 

na czas pełnienia funkcji wiceprezesa, tymczasem Prawo o ustroju sądów 

powszechnych uznaje „czas określony nie dłuższy niż dwa lata" albo  

czas nieokreślony. Nie ma więc mowy o powiązaniu delegacji z pełnieniem 

funkcji. 

Skargę na uchylenie wyroku złożyła prowadząca śledztwo Prokuratura 

Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Twierdziła, że delegowanie było 

właściwe. Podnosiła, że sędzia Dróżdż uzyskał nominację w toku postępowania, 

więc nawet jeśli uznać, że delegacja była nie do końca poprawna, to czynności 

zostały konwalidowane, bo sędzia dokończył proces jako sędzia okręgowy. 

Sąd Najwyższy przyznał jednak rację Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie  

i nie uwzględnił prokuratorskiej skargi. A to oznacza, że proces o zabójstwo 

będzie musiał zacząć się od nowa. 



„Wymiar sprawiedliwości będzie się zapychać" 

Jak słyszymy w krakowskim sądzie apelacyjnym, to na razie jedyny 

uchylony wyrok z powodu wadliwej delegacji sędziego Dróżdża. Spodziewać się 

można zapewne następnych. 

Sędziowie z Kielc przestrzegali przed takim scenariuszem. 

– Nawet sprawy już prawomocnie zakończone mogą być teraz w trybie 

nadzwyczajnym wzruszane [poprzez wnioski o wznowienie postępowań – red.]. 

Trwające miesiące, a nawet lata procesy będą wracać do Kielc, uchylane  

w wyższej instancji bez merytorycznego rozpatrzenia – podnosił jeden z nich  

i alarmował, że „wymiar sprawiedliwości będzie się zapychać". 

Problem dotyczy nie tylko wadliwej delegacji sędziego Dróżdża,  

ale też drugiego z „dobrozmianowych" wiceprezesów kieleckiego sądu 

okręgowego, Pawła Stępnia. W jego przypadku SA w Krakowie uchylił wyrok 

w sprawie odmowy przyznania renty. 

 


