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S  34/15/Zk                                                                                     Katowice, dnia 24.07.2015 r. 

 

 

                                                 Sąd Najwyższy 

                                                 Sąd Dyscyplinarny II Instancji 

                                                 w Warszawie 

 

                                                  za pośrednictwem 

 

                                                  Sądu Najwyższego  

                                                  Sądu Dyscyplinarnego 

                                                  w Warszawie 

 

                                                  ZAŻALENIE 

 

prokuratora IPN OKŚZ p-ko NP w Katowicach na uchwałę Sądu Najwyższego – Sądu 

Dyscyplinarnego w Warszawie z dnia 7.07.2015 roku sygn. SND 1/15 której odpis doręczono 

IPN OKŚZ p-ko NP w Katowicach w dniu 20.07.2015 r. - o odmowie udzielenia zezwolenia 

na pociągnięcie sędziego Sądu […] w stanie spoczynku L. N. do odpowiedzialności karnej za 

czyn wskazany we wniosku prokuratora IPN OKŚZ p-ko NP w Katowicach z dnia 18.05.2015 

roku polegający na tym, że: 

 

w dniu 25 marca 1982 roku w […] jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, będąc 

sędzią Sądu […], działając wspólnie i w porozumieniu z […] oraz […], ówczesnymi 

sędziami Sądu […] wyznaczonymi do rozpoznania sprawy karnej przeciwko P.K i […] o 

sygn. II K…/82 dopuścił się zbrodni komunistycznej w postaci represji i naruszenia prawa do 

obrony oskarżonego P. K. polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności P. K. na okres 

przekraczający 14 dni w ten sposób, iż po przeprowadzeniu przewodu sądowego uznał go za 

winnego popełnienia czynu określonego w art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym / Dz. U nr 

29 z 1981 r. poz. 154/ i za to skazał go na karę 6 lat pozbawienia wolności, którą P. K. 

odbywał do dnia 25 lipca 1984 roku, pomimo tego, że czyn którego popełnienie P. K. 

przypisano nie był przez prawo zabroniony w czasie jego popełnienia 

 

tj. o przestępstwo z art. 165§2 k.k. z 1969 roku w zw. z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu /Dz. U. 2014. 1075/  

 

Na zasadzie art. 49§ 3 ustawy z dnia 23.11.2002 roku o Sądzie […] zaskarżam powyższą 

uchwałę w całości.  

 

W oparciu o przepis art. 8 § 1 ustawy z dnia 23.11.2002 roku o Sądzie […] w związku z  art. 

438 pkt 2 i 3 k.p.k. zaskarżonej uchwale zarzucam: 

 

1/ obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść zaskarżonej uchwały poprzez 

zaniechanie przedstawienia zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby 

Sądu […] w trybie art. 62 § 1 ustawy z dnia 23.11.2002 roku o Sądzie […] w celu 

odstąpienia od zasady prawnej wyrażonej w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20.12.2007 

roku sygn. I KZP 37/07 w aspekcie nowych, nieznanych w dacie wydania w/w uchwały 

dowodów świadczących o antydatowaniu Dziennika Ustaw nr 29 z 1981 roku w sprawie 
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dotyczącej oskarżonego P. K. II K…/82 ujawnionych w ramach postępowania o zezwolenie 

na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu w stanie spoczynku L. N., w celu 

wykładni, czy w przypadku ujawnienia w ramach postępowania o czyny zabronione 

określone w dekrecie o stanie wojennym dowodów świadczących o antydatowaniu Dziennika 

Ustaw nr 29 z 1981 roku, w którym był opublikowany dekret o stanie wojennym organy 

prowadzące postępowania w takich sprawach były zobowiązane ustosunkować się do 

ujawnionych dowodów, czy też były z tego obowiązku zwolnione 

 

2/ błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonej uchwały mający 

wpływ na treść uchwały polegający na: 

 

a/ uznaniu, iż brak ustosunkowania się i zweryfikowania w trybie art. 356 i 372§ 1 pkt 1 i 2 

k.p.k z 1969 roku przez członków Składu Orzekającego w sprawie oskarżonego P. K. sygn. II 

K…/82, dowodów ujawnionych w piśmie procesowym „Tezy i wnioski” z dnia 24.03.1982 

roku wskazujących na antydatowanie Dziennika Ustaw nr 29 z 1981 roku i w konsekwencji 

potwierdzających o prowadzeniu przeciwko P. K. postępowania, a następnie skazania go za 

czyn który nie był przez prawo zabroniony w czasie jego popełnienia nie świadczą o 

naruszeniu przez sędziów zasad prawidłowego orzekania określonych w art. 85 i art. 357 

k.p.k. z 1969 roku 

 

b/ uznaniu, iż brak złożenia zdania odrębnego przez członków Składu Orzekającego w 

sprawie prowadzonej przeciwko P. K. sygn. II K…/82 od wyroku wydanego w tej sprawie w 

dniu 25.03.1982 roku w sytuacji braku możliwości ustalenia stanowisk członków Składu 

Orzekającego wobec tajnego charakteru narady i głosowania nad wyrokiem nie stanowi 

podstawy do uznania, iż sędzia L. N. działał wspólnie i w porozumieniu z sędziami […] i 

[…] w odniesieniu do czynu objętego wnioskiem o zezwolenie na pociągnięcie do 

odpowiedzialności karnej sędziego Sądu w stanie spoczynku L. N. 

  

Mając na uwadze powyższe, na zasadzie art. 8 § 1 ustawy z dnia 23.11.2002 roku o Sądzie 

[…] i art. 437 § 1 i 2 k.p.k wnoszę o uchylenie zaskarżonej uchwały i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpoznania. 

 

                                                      UZASADNIENIE 

 

  Biorąc pod uwagę argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały, skutkujące  

oddaleniem wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego 

Sądu […] w stanie spoczynku L. N. nie można się z nimi zgodzić, w aspekcie zebranego w 

tej sprawie materiału dowodowego. Mając na uwadze kolejność zarzutów stawianych 

wnioskowi o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu w stanie 

spoczynku L. N., zawartych w zaskarżonej uchwale, stwierdzić należy, co następuje: 

 

  Co się tyczy podniesionej w zaskarżonej uchwale niewłaściwej interpretacji przez 

prokuratora IPN przepisów k.p.k z 1969 roku obowiązujących w czasie orzekania w sprawie 

oskarżonego P. K. przez Sąd […] sygn. II K…/82, nie można zgodzić się ze stanowiskiem 

wyrażonym w uchwale, iż brak ustosunkowania się ówczesnego Sądu Orzekającego do 

istotnych okoliczności dotyczących antydatowania Dziennika Ustaw nr 29 z 1981 roku, 

wyrażonych w piśmie procesowym o tytule „Tezy i wnioski” z dnia 24.03.1982 roku poprzez  

wznowienie przewodu sądowego na zasadzie art. 356 k.p.k z 1969 roku, czy też przynajmniej 

poprzez przeanalizowanie wniosków i tez dowodowych wynikających z w/w pisma w 
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uzasadnieniu wyroku w sprawie II K…/82 nie oznacza jeszcze, że Sąd Orzekający 

procedował z naruszeniem  fundamentalnych zasad prawidłowego orzekania, określonych w 

art. 85 i 357 k.p.k z 1969 roku, skoro jak wskazano w uchwale – nie są znane motywy ustne 

wydanego wyroku podane przez sędziego przewodniczącego Składu Orzekającego w/w 

sprawie, w trybie art. 366§ 2 k.p.k z 1969 roku, które mogły zawierać stanowisko odnośnie 

wniosków i tez dowodowych w/w pisma. Nie można się zgodzić z tym stanowiskiem 

albowiem obowiązkiem Sądu respektującego obowiązujące wówczas zasady dążenia do 

ustalenia prawdy materialnej oraz obiektywizmu wyrażone w art. 2§ 1 pkt 1 i 2 k.p.k oraz art. 

3§ 1 k.p.k z 1969 roku oraz procedującego zgodnie z art. 85 i art. 357 k.p.k było jeśli nawet 

nie wznowienie przewodu sądowego, w trybie art. 356 k.p.k z 1969 roku, co do którego 

jakkolwiek istniały przesłanki, to przynajmniej ze względu na wagę i doniosłość prawną 

argumentów podniesionych w/w piśmie obligatoryjne było dla Sądu Orzekającego 

odniesienie się do w/w pisma w uzasadnieniu wyroku w sprawie II K…/82, skoro stosownie 

do art. 372 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k z 1969 roku uzasadnienie wyroku powinno zawierać m.in. 

wskazanie na jakich Sąd oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych oraz 

wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.  Również w pkt IV komentarza do art. 372 k.p.k z 

1969 roku zawartego w publikacji M. Lipczyńskiej i R. Ponikowskiego „Mały komentarz do 

kodeksu postępowania karnego” wydanej przez PWN Warszawa w 1986 roku zawarte jest 

stwierdzenie – „W licznych orzeczeniach SN wskazuje na niedopuszczalność pomijania w 

uzasadnieniu pewnych dowodów bez należytego ich rozważenia”. Zignorowanie argumentów 

zawartych w piśmie procesowym „Tezy i wnioski” przez Sąd Orzekający należy tym bardziej 

krytycznie ocenić, iż w warunkach surowego i represyjnego ustawodawstwa karnego stanu 

wojennego oraz w obliczu grożącej i w efekcie wymierzonej oskarżonemu P. K. kary 

bezwzględnej pozbawienia wolności, poprzez takie zachowanie naruszono prawo do obrony 

oskarżonego, gwarantowane mu przez art. 63 ust. 2 obowiązującej wówczas Konstytucji PRL 

z 22.07.1952 roku i art. 9 k.p.k z 1969 roku. W konkluzji stwierdzić należy, wbrew 

stanowisku wyrażonemu w zaskarżonej uchwale, iż nawet gdyby motywy ustne 

przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie II K…/82 złożone w trybie art. 366§ 2 

k.p.k z 1969 roku zawierały odniesienie do wywodów zawartych w piśmie „Tezy i wnioski”  

to pominięcie rozważenia w/w dowodów przynajmniej w pisemnym uzasadnieniu wyroku 

byłoby niedopuszczalne z punktu widzenia obowiązujących wówczas zasad prawidłowego 

orzekania wyrażonych w art. 85 k.p.k, art. 357 k.p.k oraz w art. 372§ 1 pkt 1 i 2 k.p.k z 1969 

roku. W tym miejscu można przytoczyć uwagę zawartą w pkt I komentarza do art. 366§ 1 i 2 

k.p.k z 1969 roku w publikacji M. Lipczyńskiej i R. Ponikowskiego „Mały komentarz do 

kodeksu postępowania karnego” iż – „istotna jest dbałość o zgodność motywów z pisemnym 

uzasadnieniem”. Nie można się również zgodzić ze stwierdzeniem wyrażonym w 

uzasadnieniu uchwały, iż przesłuchani w sprawie obrońcy oskarżonego P. K. – adw. […] 

adw. […], oraz przesłuchany obrońca […] – adw. […], nie byli w stanie wyjaśnić, czy 

miało miejsce ustosunkowanie się do wywodów i wniosków pisma „Tezy i wnioski” przez 

przewodniczącego Składu Orzekającego w trybie art. 366§ 2 k.p.k. Zasadnym w tej kwestii 

jest raczej stwierdzenie, iż gdyby faktycznie ustne motywy odnosiły się do argumentów pisma 

„Tezy i wnioski” to byłoby to zauważone przez w/w osoby, biorąc pod uwagę, iż w/w 

świadkowie byli profesjonalnymi pełnomocnikami prawnymi oskarżonego P. K. w sprawie II 

K…/82. 

   Nie można się również  zgodzić ze stanowiskiem wyrażonym w zaskarżonej uchwale, iż 

błędne jest założenie prokuratora IPN o działaniu sędziego L. N. wspólnie i w porozumieniu z 

innymi sędziami członkami Składu Orzekającego – sędzią […] i sędzią […], pomimo braku 

złożenia przez w/w sędziów zdania odrębnego do wydanego wyroku w sprawie II K…/82 

skoro narada i głosowanie nad  w/w wyrokiem były objęte bezwzględną tajemnicą / art. 95§ 1 

k.p.k z 1969 roku/, a w konsekwencji nie jest możliwe zweryfikowanie, czy i jakie 
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stanowisko zajmowali poszczególni sędziowie w odniesieniu do argumentów zawartych w 

piśmie „Tezy i wnioski”. Co prawda nie podlega dyskusji kwestia niemożności ustalenia, czy 

i jakie stanowiska zajmowali sędziowie podczas objętych tajnością narady i głosowania nad 

wyrokiem, ale z drugiej strony nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż fakt, iż żaden z 

sędziów nie złożył zdania odrębnego, chociaż złożenie go było tylko uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem, czyni bezzasadnym założenie o działaniu wspólnie i w porozumieniu sędziów 

przy wydaniu wyroku. Instytucję zdania odrębnego od wyroku, wyrażoną w art. 101§ 1 – 3 

k.p.k z 1969 roku należy traktować jako instrument wyrażenia przez sędziego własnego 

stanowiska co do stanu faktycznego i prawnego sprawy objętej wyrokiem, które nie znajduje 

poparcia w stanowiskach pozostałych sędziów. Tym samym brak zdania odrębnego oznacza 

zgodę sędziego – członka Składu Orzekającego na wyrok w takiej treści w jakiej został 

wydany i oznacza również jego akceptację procedowania, które doprowadziło do wydania 

wyroku, jako zgodnego z obowiązującymi w k.p.k wymogami prawidłowego orzekania. 

Uprawnienie do złożenia zdania odrębnego służy do zasygnalizowania odmiennego 

stanowiska sędziego w kwestiach dotyczących wydanego wyroku, w sytuacji gdy z mocy art. 

100 k.p.k z 1969 roku wszyscy członkowie Składu Orzekającego mają obowiązek podpisać 

wyrok, w tym również ci którzy z wyrokiem nie zgadzają się.   

 

    Co się tyczy zarzutów natury prawnej zawartych w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały, 

sprowadzających się do pominięcia i nie uwzględnienia we wniosku o zezwolenie na 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu […] w stanie spoczynku L. N. 

obowiązującej uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20.12.2007 roku sygn. I 

KZP 37/07, mającej moc zasady prawnej, wiążącej wszystkie składy orzekające Sądu 

Najwyższego, brak jej przytoczenia we wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 

wynikał z jednej strony z faktu powszechnej wiedzy co do zakresu obowiązywania i mocy 

prawnej w/w uchwały, z drugiej strony według składającego wniosek o zezwolenie na 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu […] w stanie spoczynku L. N., 

dowód znajdujący się w aktach śledztwa w/w sprawie, w postaci pisma procesowego „ Tezy i 

wnioski” z dnia 24.03.1982 roku i wynikające z niego ustalenia dotyczące antydatowania 

Dziennika Ustaw nr 29 z 1981 roku, które oficjalnie znalazły potwierdzenie w piśmie Biura 

Prawnego Urzędu Rady Ministrów z 9.04.1991 roku stanowiły nowe, nieznane wcześniej 

okoliczności, które nie były brane pod uwagę przy wydaniu uchwały „grudniowej” z dnia 

20.12.2007 roku sygn. I KZP 37/07. Świadczy o tym fakt, iż w sprawie o zezwolenie na 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Z. B. sędziego Sądu […] w stanie spoczynku, co 

do którego zarządzeniem z dnia 26.07.2007 roku sygn. SND 1/07 Prezes Sądu Najwyższego 

odmówił przyjęcia wniosku jako oczywiście bezzasadnego, a następnie po złożeniu zażalenia 

Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny postanowieniem z dnia 28.09.2007 roku przekazał 

powiększonemu składowi Sądu Najwyższego zagadnienie prawne wymagające zasadniczej 

interpretacji ustawy, które skutkowało wydaniem uchwały z dnia 20.12.2007 roku sygn. I 

KZP 37/07, jak wynika z uzasadnienia zarządzenia z dnia 26.07.2007 roku o odmowie 

przyjęcia wniosku jako oczywiście bezzasadnego – sędziowie mieli prawno – formalne 

podstawy do traktowania akcji strajkowych jako czynu zabronionego, chyba, że posiadali 

wiedzę o antydatowaniu Dziennika Ustaw z 14.12.1981 roku, natomiast prokurator IPN nie 

przedstawił żadnego dowodu, chociażby poszlakowego, wskazującego, że sędzia którego 

wniosek dotyczy wiedzę posiadał. Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, iż uchwała 

Sądu Najwyższego z dnia 20.12.2007 roku sygn. I KZP 37/07 wydana w aspekcie w/w stanu 

faktycznego, mająca moc zasady prawnej nie uwzględnia doniosłych okoliczności 

dotyczących antydatowania Dziennika Ustaw nr 29 z 1981 roku, jakie wynikają z materiału 

dowodowego sprawy przeciwko P. K. i […] sygn. II K…/82, na kanwie której skierowano 

wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu w stanie 
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spoczynku L. N. Dotyczy to w szczególności zagadnienia, czy w sytuacji pojawienia się 

dowodu dotyczącego antydatowania Dziennika Ustaw, w świetle obowiązującego wówczas  

art. 3 ustawy z dnia 30.12.1950 roku o wydawaniu Dziennika Ustaw  Rzeczypospolitej 

Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Sąd był 

zobowiązany w ramach postępowania zweryfikować dowód wskazujący na antydatowanie 

Dziennika Ustaw, czy nie, mając zwłaszcza na uwadze, iż od wyjaśnienia tej kwestii zależy 

sytuacja prawna oskarżonego i dopuszczalność zarzucenia lub przypisania mu czynu 

zabronionego, jak w przypadku P. K. Sama sentencja uchwały Sądu Najwyższego z dnia 

20.12.2007 roku sygn. I KZP 37/07 nie zawiera rozstrzygnięcia w/w kwestii, natomiast jak 

wynika z uzasadnienia w/w uchwały  w doktrynie dominowała koncepcja wedle której data 

prawnego ogłoszenia aktu normatywnego w rozumieniu art. 3 w/w ustawy nie mogła być 

skutecznie podważana w toku postępowania w konkretnej sprawie, ale wskazuje się w 

uzasadnieniu w/w uchwały również na inne poglądy prawne i orzeczenia według których 

norma art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30.12.1950 roku o wydawaniu Dziennika Ustaw etc. nie 

zawierała bezwzględnie wiążącego wskazania, lecz stwarzała domniemanie, wiążące dopóty, 

dopóki nie zostanie dowiedzione, że fakt którego dotyczy nie odpowiada rzeczywistości. 

Również we wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu w stanie 

spoczynku L. N. wskazano na poglądy prawne wskazujące na charakter domniemania 

zwykłego normy z art. 3 ustawy z dnia 30.12.1950 roku o wydawaniu Dziennika Ustaw etc. – 

J. Kochanowski „Z zagadnień ogłoszenia ustawy karnej” Studia Iuridica XIX/1991 oraz 

artykuł B. Lubery i A. Sikorskiej „ Retroaktywność dekretu o stanie wojennym  w świetle 

Konstytucji z 1952 i 1997 roku” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2010 nr 4 wydawnictwo 

Adam Marszałek.  

 

  W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę w/w argumenty dotyczące zakresu obowiązywania 

uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20.12.2007 roku sygn. I KZP 37/07, w aspekcie nowych, 

nieznanych w dacie wydania w/w uchwały dowodów świadczących o antydatowaniu 

Dziennika Ustaw nr 29 z 1981 roku w sprawie dotyczącej oskarżonego P. K. II K […] 

ujawnionych w ramach postępowania o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności 

karnej sędziego Sądu w stanie spoczynku L. N., uzasadnione byłoby w celu odstąpienia od 

zasady prawnej wyrażonej w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20.12.2007 roku sygn. I KZP 

37/07 - przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby Sądu 

Najwyższego w trybie art. 62 § 1 ustawy z dnia 23.11.2002 roku o Sądzie […]. Jest to tym 

bardziej uzasadnione, iż jak wynika z konkluzji stanowiska wyrażonego w zaskarżonej 

uchwale, nawet w przypadku wykazania, iż sędziowie mieli wiedzę na temat antydatowania 

Dziennika Ustaw, w którym opublikowano dekret o stanie wojennym i tak nie byliby 

zwolnieni z obowiązku stosowania retroaktywnych przepisów rangi ustawowej ze względu na 

wykładnię przepisów obowiązujących w 1982 roku dokonaną przez Sąd Najwyższy w 

uchwale z dnia 20.12.2007 roku sygn. I KZP 37/07, niezależnie od braku podstaw 

faktycznych w tej sprawie, jak wskazano w zaskarżonej uchwale. 

 

     W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie. 

                                                                                       prokurator                                                                                                                                                                               

                                                                       Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 

                                                                          przeciwko Narodowi Polskiemu 

                                                                                Dariusz Przeworowski 
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