
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 70. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 lutego 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi Michała Kłosa 

Szanowny Panie Prezesie! 
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się pani Henryka S. będąca przedstawicielem ustawowym swoje-

go brata, Eugeniusza M., przeciwko któremu toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Ł., 
I Wydział Cywilny, sygn. akt (…). 

Po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą uznałem, iż konieczne jest wystąpienie do Pana Prezesa z proś-

bą o zainteresowanie się toczącym się postępowaniem. W niniejszej sprawie słuszne wydaje się stanowisko 

pani Henryki S., podnoszącej, iż powinno dojść do wyłączenia wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Ł. 
Powody przemawiające za tym faktem zainteresowana zawarła zarówno we wniosku o wyłączenie wszyst-
kich sędziów, złożonym pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r., jak i w zażaleniu na postanowienie z dnia 2 

września 2014 r. oddalające wyżej wymieniony wniosek, pismem z dnia 15 września 2014 r. Podkreślić przy 

tym należy, iż zainteresowana nie ograniczyła się do wyrażenia swojego subiektywnego przekonania o ist-
nieniu podstaw do złożenia takiego wniosku, lecz przytoczyła konkretne okoliczności wskazujące na brak 

bezstronności poszczególnych sędziów, które w mojej ocenie w sposób wystarczający uzasadniła.  
Z przepisu art. 49 k.c. wynika zaś, że orzeczenie o wyłączeniu jest niezbędne zawsze wtedy, gdy przy-

najmniej u jednej ze strony powstało choćby subiektywne, ale uzasadnione wątpienie o bezstronności sędzie-
go (postanowienie SN z dnia15 grudnia 2011 r., sygn. akt: II CZ 135/II). Reguły wyłączenia sędziego mają 

bowiem służyć budowie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Nie bez znaczenia pozostaje 

również fakt, iż w zaistniałej sytuacji pełnomocnikiem powoda jest adwokat Katarzyna Kowalska, były wie-
loletni sędzia Sądu Rejonowego w Ł., orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy, cywilnego i rodzinne-
go. 

Wobec powyższego zwracam się z prośbą jak ta sformułowana na wstępie, gdyż dokładne przeanalizowa-
nie zaistniałego stanu faktycznego pozwoli na podjęcie odpowiednich działań zgodnych z przedstawionym 

stanowiskiem. Ponadto będę zobowiązany za udzielenie odpowiedzi o podjętych działaniach w przedmioto-
wej sprawie. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 

 
 
 




