
Uchwała nr 2 

 

Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach 

 

z dnia 9 kwietnia 2018 r. 
 

Sędziowie – członkowie Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach popierają w pełni 
stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2018 roku w sprawie odwoływania 
prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nadzwyczajnego i przejściowego art. 17 ust. 1 
ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1452). 

 

Członkowie Zebrania dostrzegają, iż przyznane Ministrowi Sprawiedliwości kompetencję do 
arbitralnego, jednoosobowego odwoływania prezesów sądów całkowicie pozbawiają 
samorząd sędziowski wpływu na te decyzje. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości podaje w 
tym przedmiocie lakoniczne, niepełne, nierzeczywiste powody takich odwołań. Taki proces 
podejmowania decyzji pozbawia go cech transparentności, ale również weryfikacji jego 
przesłanek nie tylko przez opinię publiczną, ale i organy samorządu sędziowskiego. 
 

Prezes Sądu, ale i wiceprezesi winni w środowisku sędziowskim cieszyć się zaufaniem, 
poparciem i akceptacją swoich działań. Samorząd sędziowski zaś musi mieć wpływ, czy to w 
formie opinii, czy zgody na tryb nie tylko powoływania, ale i odwoływania tych organów 
sądowych. Narzucanie środowisku sędziowskiemu władz sądów w wielu przypadkach 
wpływa na sposób funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, a przy braku transparentności 
procedur wyboru takich osób rodzi przypuszczenie, iż u podstaw takich decyzji nie leżały 
względy dbałości o poprawę jakości i efektywności pracy sądów. 
 

W związku z powyższym apelujemy do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Ryszarda 
Sadlika, powołanego w trybie przejściowym i nadzwyczajnym, aby poddał się opinii 
środowiska sędziowskiego na temat możliwości sprawowania swojej funkcji, wyrażonej w 
formie uchwały, Zebrania Sędziów tut. Sądu, zaś w razie nie uzyskania w tym zakresie 
pozytywnej opinii, aby ustąpił ze swojej funkcji.  
 

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach do niezwłocznego przesłania uchwały 
nr 2 Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I 
Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i 
Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady 
Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady 

Notarialnej, Prezesowi Krajowej Rady Komorniczej, Prezesom wszystkich sądów rejonowych 
Okręgu Kieleckiego, a także zobowiązujemy do bezterminowego opublikowania uchwały na 
stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach, nie później niż do 12 kwietnia 2018 roku. 


