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WOKANDA 
 

spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym 

Izba Karna Wydział I 

na dzień 2 czerwca 2022 r. 
 

Przewodniczący – Prezes SN Michał Laskowski 

Sędziowie: SSN Kazimierz Klugiewicz, SSN Waldemar Płóciennik, SSN Jerzy 

Grubba, SSN Zbigniew Puszkarski, SSN Andrzej Stępka, SSN Jacek Błaszczyk 
 

sala C i D 
 

Lp Sygnatura akt Imiona i nazwiska 

przedmiot sprawy 

Sędzia 

sprawozdawca 

Godz. Uwagi 

1. I KZP 2/22 

Sąd Apelacyjny 

W. 

Ł. W. 

 

rozstrzygnięcie zagadnienia 

prawnego: 

 

"1. czy udział w składzie sądu 

powszechnego osoby powołanej do 

pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na 

wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa, ukształtowanej w 

trybie określonym przepisami 

ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

zmianie ustawy o Krajowej Radzie 

Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 

3) powoduje a priori przypadek 

nienależytej obsady sądu (art. 439 § 

1 pkt 2 k.p.k.), czy też zachodzi 

konieczność badania, w konkretnych 

okolicznościach sprawy, czy doszło 

do naruszenia standardu 

niezawisłości i bezstronności w 

rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji 

Reczypospolitej Polskiej, art. 47 

Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 

Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności? 

2. czy udział w kładzie sądu 

powszechnego osoby powołanej do 

pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na 

wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa ukształtowanej w 

trybie określonym przepisami 

SSN Jerzy 

Grubba 

11:00 posiedzenie 
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ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

zmianie ustawy o Krajowej Radzie 

Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 

3) przy rozpoznaniu środka 

odwoławczego od orzeczenia sądu 

pierwszej instancji wydanego z 

udziałem sędziego powołanego 

również na podstawie ww. 

przepisów prowadzić będzie w 

każdym przypadku do naruszenia 

art. 45 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, art. 6 ust. 

1 Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych 

Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, 

poz. 284 ze zm.) lub art. 47 Karty 

Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej i wskutek czego 

wystąpi przypadek nienależytej 

obsady sądu (art. 439 § 1 pkt 2 

k.p.k.)? 

3. w razie pozytywnej odpowiedzi na 

pytanie 2 czy sędzia wyznaczony do 

rozpoznania środka odwoławczego 

w sytuacji określonej w pytaniu nr 2 

ulega wyłączeniu z mocy prawa, 

gdyż z uwagi na ninależytą obsadę 

sądu dojdzie do naruszenia 

standardu niezawisłości i 

bezstronności w rozumieniu art. 45 

ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, art. 47 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej 

oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o 

ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności? 

4. w razie negatywnej odpowiedzi na 

pytanie nr 2 czy brak inicjatywy 

strony zmierzającej do oceny 

wpływu wadliwości procesu 

powoływania sędziego w 

konkretnych okolicznościach na 

naruszenie standardu niezawisłości i 

bezstronności w rozumieniu art. 45 

ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, art. 47 Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej 

oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o 

ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności zwalnia sąd 

odwoławczy od werbalizacji oceny 

występowania bezwzględnej 

przyczyny odwołaczej w postaci 

nienależytej obsady sądu z przyczyn 
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związanych z przebiegiem procesu 

powołania sędziego (art. 439 § 1 pkt 

2 k.p.k.), czy też każdorazowo w 

uzasadnieniu wyroku, w przypadku 

prawnego obowiązku jego 

sporządzenia, dla wypełnienia 

standardu sądu ustanowionego 

ustawą zachodzić będzie 

konieczność odniesienia się do 

okliczności, jakie mogły mieć na to 

wpływ?". 

 

 


