
Jak rozwiązać ten klincz? Sędziowie z Kielc chcą 

do innych wydziałów 

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,28536518,jak-rozwiazac-ten-klincz-sedziowie-ca-

do-innych-wydzialow.html?fbclid=IwAR2fFKtEKtkcvjLBC9GI5n-

tywjHN1fd4IGYO5nfV0RYpTLJ4muNvNZsYZo 

 

Grzegorz Walczak  -  4 czerwca 2022 | 09:43 

 

 
Kielce, 3 marca 2020 roku. Symboliczny protest sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach.  

(Fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl) 

Od ponad pół roku obowiązuje oświadczenie dziewięciorga 

kieleckich sędziów, którzy odmówili orzekania z sędziami 

rekomendowanymi przez neo-KRS. Pięciu z nich złożyło wnioski o 

przeniesienie do innych wydziałów. 

 

W listopadzie zeszłego roku dziewięcioro sędziów Sądu Okręgowego  

w Kielcach oświadczyło, że nie chce orzekać w składach, w których znajdują się 
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sędziowie powołani z udziałem upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. 

Stwierdzili, że to „narusza prawo obywatela do rzetelnego procesu przed 

niezawisłym i bezstronnym sądem". 

Poinformowali prezesa Ryszarda Sadlika, że w przypadku wydania 

zarządzenia o utworzeniu składu orzekającego z udziałem ich oraz sędziego  

z neo-KRS będą żądać „przeprowadzenia ponownego losowania",  

a w przeciwnym razie będą „stosownie do sytuacji zawieszać takie postępowania 

bądź składać zdania odrębne". 

Było kilka takich losowań  

Sędziowie, którzy złożyli podpisy pod oświadczeniem, orzekają w 

wydziale III karnym, IX karnym odwoławczym oraz w wydziale  

IV penitencjarnym i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych. Tak 

naprawdę możliwe kolizje dotyczą wydziału karnego, bo w karnym 

odwoławczym nie ma sędziów rekomendowanych przez neo-KRS, a w wydziale 

penitencjarnym składy są jednoosobowe. 

Czy taki przypadek, w którym „nowy sędzia" zasiadał w jednym składzie 

orzekającym z którymś z dziewięciorga sędziów podpisanym pod oświadczeniem 

z listopada zeszłego roku, miał miejsce? 

Prezes Ryszard Sadlik: – Moim zdaniem miała miejsce co najmniej jedna 

taka sytuacja. A może i więcej. 

Jeden z sędziów: – Zdarzało się kilka takich losowań, ale do wspólnego 

orzekania w większości przypadków nie dochodziło z przyczyn obiektywnych.  

Z tego co pamiętam, w jednym przypadku, gdy doszło do takiego wspólnego 

orzekania z sędzią rekomendowanym przez neo-KRS, sędzia podpisana pod 

oświadczeniem poinformowała strony o wadliwości składu orzekającego. 

Jak słyszymy, pięcioro sędziów z wydziału III karnego złożyło wnioski  

o przeniesienie do innych wydziałów – właśnie do karnego odwoławczego  

i penitencjarnego. Ma to być „próba rozwiązania klinczu". To większość całego 



wydziału, bo orzeka w nim dziewięciu sędziów. Prezes Ryszard Sadlik 

potwierdza, że wnioski wpłynęły. – Nie mam pewności, czy są w nich podane 

motywacje – mówi. Dodaje, że nie zostały jeszcze rozpoznane. Czemu, skoro 

wnioski czekają od tygodni na rozpatrzenie? – Wydział III karny nie ma nadmiaru 

sędziów. Nie jest tak, że można ich gdzieś przenieść, bo mamy tam nadwyżkę.  

W tej chwili w ogóle mamy w sądzie kilka wakatów orzeczniczych, musimy je 

uzupełniać delegacjami. Czekamy też na przyjście nowych sędziów – przekonuje. 

Nowych, czyli znów rekomendowanych przez nieuznawaną przez wielu 

sędziów neo-KRS. Co oznacza, że problem będzie się jeszcze pogłębiać.  

Jak słyszymy, autorzy oświadczenia proponowali też, aby do neosędziego 

dobierało się w losowaniu tylko tych sędziów, którzy wyrazili na to zgodę. 

Prezes jest przeciwny 

Prezes Sadlik komentuje to tak: – To niedopuszczalne. Przepisy nie 

dopuszczają takiej segregacji. Nie ma też czegoś takiego jak „sędziowie wybrani 

przez neo-KRS". Nie ma podziału na lepszych i gorszych sędziów.  

Jeden z kieleckich sędziów: – Ta propozycja wynika z rachunku 

prawdopodobieństwa. Jeśli spośród 10 sędziów losujemy składy mieszane, 

wyjdzie nam więcej wadliwych składów orzeczniczych, niż jeśli neosędziów 

połączymy ze sobą w składach. To minimalizuje ewentualne straty związane  

z orzeczeniami, a przecież Polska przegrywa sprawy przed Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu także z tego powodu, że w składzie 

zasiadał sędzia rekomendowany przez neo-KRS. 

Wyszukiwarkę sędziów powołanych do orzekania z rekomendacji neo-KRS 

udostępnia na swojej stronie internetowej Komitet Obrony Demokracji. 

 

https://ruchkod.pl/neokrs/

