
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 lutego 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o udzielenie pomocy skazanemu panu M.G., odsiadującemu karę pozbawienia wolności w Aresz-

cie Śledczym w Łodzi, to jest o wniesienie kasacji nadzwyczajnej i wznowienie w ten sposób postępowania 

w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny 

z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. akt V K 1085/05, który Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział V Karny Odwoław-

czy utrzymał w mocy wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt V Ka 300/07, oraz w sprawie zakończo-

nej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi IV Wydział Karny z dnia 20 sierpnia 2007 r., 

sygn. akt IV K 834/02, który Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział V Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wy-

rokiem z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt V Ka 1868/07. 

Pierwsza ze wskazanych spraw dotyczy wyroku skazującego M.G., wydanego przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie o sygn. akt V K 1085/05. 

Wyrok opisany powyżej został zdaniem skazanego wydany z naruszeniem przepisów postępowania. Senten-

cja przywołanego orzeczenia w ocenie M.G. zawiera sprzeczność w zakresie rozstrzygnięcia wymierzonej 

mu kary pozbawienia wolności. Sprzeczność ta zachodzi pomiędzy określonym cyfrą a określonym słownie 

wymiarem kary w wysokości: 1 (jednego) roku i 6 (dziesięciu) miesięcy. 

Sąd niezwłocznie po wydaniu wyroku dokonał sprostowania tej rozbieżności w drodze postanowienia wy-

danego w trybie art. 105 k.p.k. Sprostowanie istotnych elementów wyroku nie jest możliwe w drodze art. 105 

k.p.k. a wskazane uchybienie może być uznane za bezwzględną przyczynę odwoławczą w rozumieniu 

art. 439 §1 pkt 7 k.p.k. Zgodne z powyższą argumentacją jest stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażane 

w wielu orzeczeniach, w których szczególnie podkreślane jest to, iż zawarta w wyroku sprzeczność przy 

orzekaniu kary lub środka karnego między reakcją karną wyrażoną cyfrą oraz wyrażoną słownie nie jest moż-

liwa do usunięcia ani w trybie przepisów prawa karnego wykonawczego, ani też w oparciu o art. 105 §1 

k.p.k., jako tzw. oczywista omyłka pisarska, albowiem dotyczy elementu merytorycznego treści wyroku 

(orzeczenie z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt II KK 217/12, z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt III 

KK 237/15, z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt III KK 79/15). Wymierzenie kary pozbawienia wolności 

w sposób niezrozumiały i niejednoznaczny powoduje wewnętrzną sprzeczność orzeczenia uniemożliwiającą 

wykonanie wyroku, co w konsekwencji stanowi też naruszenie przewidziane w art. 439 §1 pkt 7 k.p.k., jako 

że nie wiadomo, w jakim wymiarze ma być w istocie wykonana kara pozbawienia wolności. 

Taka właśnie sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie, w której poprzez naruszenie art. 413 §2 pkt 2 k.p.k. 

doszło jednocześnie do naruszenia, o jakim mowa w art. 439 §1 pkt 7 k.p.k. Przekładając zatem na grunt ni-

niejszej sprawy tezę niniejszego orzeczenia, za uprawnione należy uznać stanowisko, że wyrok wydany wo-

bec skazanego M.G. obarczony jest bezwzględną przyczyną odwoławczą, co samo w sobie uzasadnia wnie-

sienie na korzyść skazanego kasacji nadzwyczajnej. 

Odnośnie do drugiej sprawy, w której wobec M.G. zostało wydane orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi 

V Wydział Karny Odwoławczy z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie o sygn. akt V Ka 1868/07, którym 

utrzymano w mocy wyrok z dnia 20 sierpnia 2007 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, 

w sprawie o sygn. akt IV K 834/02, skazany uważa, iż w wydaniu wskazanego orzeczenia Sądu Okręgowego 

brała udział osoba nieuprawniona, w związku z czym zaistniała bezwzględna przyczyna odwoławcza wyra-

żona w art. 439 §1 pkt 1 i 2 k.p.k. Zdaniem M.G. sędzia sądu rejonowego W. K. nie posiadał delegacji do 

orzekania w sądzie wyższej instancji wydanej w sposób prawidłowy. Wskazać bowiem należy, iż prezes Są-

du Okręgowego, który w tamtym momencie wydawał delegację, nie dochował wymogu uzyskania zgody 

kolegium sędziów. Obowiązujące na dzień udzielenia delegacji brzmienie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych w sposób precyzyjny opisywało procedurę udzielania delegacji. 

Art. 77 §8 stanowił, że prezes sądu okręgowego po uzyskaniu zgody kolegium sądu okręgowego może dele-

gować sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego do pełnienia obowiązków sędziego na ob-

szarze właściwości tego samego sądu okręgowego, jednakże na czas nie dłuższy niż miesiąc w ciągu roku. 

Z kolei prezes sądu apelacyjnego po uzyskaniu zgody kolegium sądu apelacyjnego może delegować do sądu 



apelacyjnego sędziego sądu okręgowego z obszaru właściwości danego sądu apelacyjnego również na czas 

nie dłuższy niż miesiąc w ciągu roku. 

M.G. jest przekonany, iż w świetle zaistniałego stanu faktycznego oraz następujących po sobie chronolo-

gicznie zdarzeń wskazana wyżej procedura nie została dopełniona, bowiem delegacja została wystawiona 

przez prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 20 grudnia 2007 r., zaś zgoda kolegium została udzielona 

dopiero następczo, w dniu 3 stycznia 2008 r., w wyniku podziału czynności na rok 2008 r. zatwierdzonego 

przez wskazane kolegium. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. akt II KK 3/10 uznał, iż akt dele-

gacji spełnia funkcję legitymującą sędziego do orzekania w innym sądzie niż sąd macierzysty. Brak takiej 

delegacji w wypadku, gdy w składzie sądu okręgowego brał udział sędzia sądu rejonowego, lub niezachowa-

nie ustawowych wymagań warunkujących ważność i skuteczność aktu delegowania oznacza, że skład, 

w którym zasiadał taki sędzia, był składem nienależycie obsadzonym w rozumieniu art. 439 §1 k.p.k. Ponad-

to zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2009 r., w sprawie o sygn. akt II KK 230/08 

ograniczenie roli kolegium sądu okręgowego w procedurze delegowania sędziego wyłącznie do zatwierdze-

nia podziału czynności na dany rok nie spełnia ustawowego wymagania uzyskania zgody tego kolegium na 

delegowanie konkretnego sędziego. Nie odpowiada temu kryterium przedstawienie temu organowi pod ko-

niec roku kalendarzowego listy sędziów, którzy w następnym roku kalendarzowym mają być delegowani 

przez prezesa sądu okręgowego. W ten sposób kolegium nie dokonuje bowiem oceny konkretnego sędziego, 

imiennie wskazanego do delegowania w określonym czasie do określonego sądu, lecz zbiorczą listę sędziów 

pretendujących dopiero do delegacji. Uchybienie tego rodzaju stanowi bezwzględną przyczynę uchybienia 

zaskarżanego wyroku, którą sąd kasacyjny jest zobligowany uwzględnić z urzędu, nawet jeśli, tak jak w tej 

sprawie, widzi ją poza granicami nadzwyczajnego środka zaskarżenia. 

Tymczasem, jak ustalono na podstawie dokumentów nadesłanych przez wiceprezesa Sądu Okręgowego 

w Łodzi, sędzia sądu rejonowego W. K. nie posiadał prawidłowej delegacji do orzekania w Sądzie Okręgo-

wym w Łodzi. Aktu delegacji nie stanowi i nie może go zastąpić sama informacja o nim zamieszczona 

w piśmie. Podobnej funkcji nie spełnia też „Podział czynności na rok 2008”, który – nawet po zatwierdzeniu 

przez Kolegium Sądu Okręgowego – trudno byłoby traktować jako odzwierciedlenie realizacji uprawnienia 

tego kolegium przewidzianego w przepisie art. 31 §1 pkt 11 p.u.s.p., skoro ewidentnie odnosi się do kompe-

tencji kolegium przewidzianych w art. 31 §1 pkt 1 p.u.s.p. Wskazane argumenty uzasadniają wniesienie na 

korzyść skazanego M.G. kasacji nadzwyczajnej od przywołanego prawomocnego orzeczenia. 

Mając na uwadze powyższe, za uprawnione należy uznać twierdzenie, że w chwili obecnej mogą funkcjo-

nować w obrocie prawnym wyroki skazujące M.G. zawierające poważne uchybienia procesowe, o których 

mowa w art. 439 k.p.k., wyroki, które są podstawą do wykonywania wobec niego kary pozbawienia wolności 

i detencji penitencjarnej. 

Mając to na uwadze, wobec prawomocnych orzeczeń dotkniętych bezwzględnymi przesłankami odwo-

ławczymi wydanymi wobec M.G., proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tymi sprawami i podjęcie 

zgodnych z prawem działań, gdyż takie orzeczenia nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie. Przede 

wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia kasacji nadzwyczajnej od wskazanych orzeczeń na 

korzyść M.G. na podstawie art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych spraw są w posiadaniu Sądu Rejonowego Łódź-

Śródmieście w Łodzi, Sądu Rejonowego Łódź-Widzew w Łodzi oraz Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 
 


