
Uchwała 

 

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego 

 

z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

 

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego 
wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań polegających na wszczynaniu postępowań 
karnych i dyscyplinarnych wobec sędziów, w sytuacjach, gdy wydawali oni decyzje nie 
uwzględniające wniosków prokuratury lub politycznie nieakceptowalne. Wszystkie decyzje 
podejmowane przez sędziów w trakcie postępowań sądowych podlegają zaskarżeniu w 
normalnym lub nadzwyczajnym toku instancji i to jest jedynie właściwa droga ich 
weryfikacji. Praktyka wszczynania na takim tle postępowań karnych, czy dyscyplinarnych 
jest bezprecedensowa i stanowi jawną próbę zastraszenia sędziów i zmuszenia ich do 

wydawania decyzji zgodnie z oczekiwaniem władzy wykonawczej. 
 

Do chwili obecnej przykłady takich zachowań dotyczą sędziów orzekających w całej Polsce, 
a chodzi tu o: 

 

1) wszczęcie sprawy karnej w związku z działaniami Pani Sędzi Agnieszki Poświaty i Pani 
Sędzi Małgorzaty Czerwińskiej, które pełniąc funkcję przewodniczących wydziałów w 
szczecińskich sądach przydzieliły do rozpoznania wnioski prokuratury o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania wobec byłych członków zarządu zakładów chemicznych 

„Police”, a w których to sprawach sądy obydwu instancji nie znalazły podstaw dla 
zastosowania środków zapobiegawczych, 
2) podjęcie działań w związku ze sprawą prowadzoną przez Panią Sędzię Agnieszkę 
Pilarczyk dotyczącą błędu medycznego, który miał doprowadzić do śmierci ojca obecnego 
Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniew Ziobry, 

3) zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego przez prezesa sądu Jacka Sowula 
powołanego w trybie nadzwyczajnym i przejściowym przez Ministra Sprawiedliwości wobec 
Pana Sędziego Dominika Cieszkiewicza, które ma związek z decyzją procesową negatywnie 
odebraną przez przedstawicieli władzy wykonawczej. 
Niezawisłość sędziowska jest prawem niezbywalnym każdego sędziego w służbie RP i jej 
obywatelom i winna ona być nadal, niezależnie od konsekwencji, wyznacznikiem 
podejmowanych decyzji procesowych. 

 

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach do niezwłocznego przesłania uchwały 
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. 


