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omówieniu zawartych w niej instytucji prawnych, a przecież 
zakres zastosowania przepisów PrUSP jest ogromny tak w za-
kresie częstotliwości stosowania jej przepisów w codziennej 
praktyce wymiaru sprawiedliwości, jak również i znaczeniu 
przepisów przy konstrukcji całego systemu władzy sądowni-
czej. Nie będzie w związku z tym nadużyciem stwierdzenie, że 
PrUSP jest swego rodzaju „Konstytucją wymiaru sprawied-
liwości”, również z tego powodu, że na podstawie art. 41 § 1 
PrUSP wydano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszech-
nych2, który doprecyzowuje jej przepisy. Jeśli jeszcze na mar-
ginesie zauważymy, że wiele innych proceduralnych aktów 
normatywnych blankietowo odsyła do uregulowań PrUSP, 
wówczas, wskazane określenie ustawy PrUSP w żadnym wy-
padku nie będzie wypowiedziane bezpodstawnie3.

Biorąc pod uwagę te spostrzeżenia oraz fakt, że w prze-
ciągu ostatnich kilku lat SN wielokrotnie wypowiadał się 
na temat delegacji sędziego, w niniejszym artykule wskaza-
no na kilka problemów związanych z tą instytucją poprzez 
omówienie przepisów PrUSP i analizę orzecznictwa sądów 
apelacyjnych i SN.

Znaczenie i funkcje delegacji sędziego

Pomimo, że doktryna procesu karnego nie jest jednomyśl-
na w tej kwestii, od kilkudziesięciu lat dominuje stanowisko, 
że występujące w art. 439 § 1 pkt 1 KPK pojęcie „osoby nie-
uprawnionej do orzekania” obejmuje przypadki, gdy w po-
stępowaniu orzeka osoba, która nie ma w ogóle uprawnień do 
orzekania – osoba bez powołania, przed powołaniem, lub po 
wygaśnięciu powołania. (np. aplikant sądowy, sędzia w sta-
nie spoczynku). Tym samym przyjmuje się, że uchybienie 
w składzie orzekającym, w którym zasiada sędzia bez ważnej 
delegacji, ale posiadający przecież uprawniania do orzekania, 
musi być traktowane jak przypadek nienależytej obsady sądu, 
o której mowa w art. 439 § 1 pkt 2 KPK4. 
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W niniejszym artykule przedstawiono problem cha-
rakteru przepisów o delegacji sędziego i skutków 
prawnych, jakie wiążą się z nieprawidłowym ich sto-
sowaniem, które wydaje się być mocno utrudnione 
w obliczu niejednoznaczności brzmienia przepisów. 
Poprzez przywołanie różnorodnych poglądów dok-
tryny oraz wykazanie zmienności orzecznictwa Autor 
akcentuje wagę problemu, opowiada się za przyzna-
niem naruszeniom przepisów o delegacji status bez-
względnej przyczyny odwoławczej, o której mowa 
w art. 439 § 1 pkt 2 KPK jednocześnie wyrażając brak 
optymizmu co do perspektywy rozwiązania tej kontro-
wersji w najbliższej przyszłości. Przedstawiono istotę 
delegacji sędziego oraz funkcje, jakie ona spełnia, 
wymogi prawne dotyczące dokonania delegacji sę-
dziego oraz skutek naruszenia przepisów o delegacji 
stanowiący bezwzgledną przyczynę odwoławczą. 

Wprowadzenie
Problematyce ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych1 tak niewiele miejsca poświęca się 
w literaturze prawniczej, że może to wywoływać niemałe 
zdziwienie. Pomijam publikacje, ale dotyczące wyłącznie 
kwestii incydentalnych, bowiem problematyka ustroju sądów 
omawiana jest albo przy okazji kolejnych nowelizacji innych 
ustaw, wymuszających niejako zmianę przepisów tej funda-
mentalnej dla systemu wymiaru sprawiedliwości ustawy, albo 
też materia zawarta w PrUSP traktowana jest jedynie jako 
ilustracja i nieistotne otoczenie normatywne przy analizie 
bardziej doniosłych zagadnień proceduralnych.

Mimo upływu lat, od momentu wejścia w życie PrUSP 
trudno znaleźć monografię poświęconą kompleksowemu 

* Autor jest doktorantem IV roku w Katedrze Postępowania Karnego UJ.
1 Ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 

Nr 98, poz. 1070 ze zm.; dalej jako: PrUSP.
2 Dz.U. Nr 98, poz. 249 ze zm.
3 Warto zwrócić uwagę na regulacje w następujących aktach normatyw-

nych: art. 70 ustawy z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych 
(t. jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676); art. 8 ustawy z 23.11.2002 r. 
o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) czy art. 29 ustawy 
z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, 
poz.1269 ze zm.).

4 P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania kar-
nego, T. II, Warszawa 2007, s. 621–622; J. Grajewski, L. K. Paprocki, S. Ste-
inborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. II, Kraków 2005, 
s. 82; W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego, Warszawa 2006, 
s. 421; K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postę-
powania karnego. Komentarz, Warszawa 2007, s. 919. Porównaj również 
argumentację wyrażoną w pracy: P. Czarnecki, Kwalifikacja przy delegacji. 
Bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 1 KPK czy też raczej 
439 § 1 pkt 2 KPK, „Ius Novum” Nr 4/2009, s. 85–94, w którym szczegóło-
wo omawiam ten problem, wskazuję argumenty i opowiadam się za tezą, 
że jest to uchybienie z art. 439 § 1 pkt 1 KPK, przyznając tym samym rację 
większości przedstawicieli doktryny. 
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stale zasiadający w danym sądzie (udzielanie zgody stronom 
do przeglądanie akt, sprostowanie protokołu, odtwarzanie 
akt itp.).

Funkcja kompetencyjno-logistyczna (porządkowa) 
– czyli przekazanie uprawnień (względnie tylko zaaprobo-
wanie samego przekazania) przez uprawniony organ, których 
celem jest rozwiązanie trudności logistycznych w danym są-
dzie. Jest oczywiste, że oddelegowanie danego sędziego do 
pełnienia obowiązków w innym sądzie lub organie ma na celu 
albo rozwiązanie trudności wynikających ze zbyt małej liczby 
etatów sędziowskich w danym sądzie, albo też uwarunkowa-
ne jest posiadaniem wiedzy, odpowiedniego doświadczenia 
i predyspozycji przez konkretnego sędziego do sprawowania 
funkcji w danym organie. Wcale nie tak rzadko zdarzają się 
przecież sytuacje, gdy z powodu małej ilości sędziów w da-
nym wydziale (także z powodu wyłączenia sędziów z urzędu 
lub na wniosek) istnieje poważny problem z terminowym 
rozpoznaniem wniesionej sprawy. Delegacja sędziego może 
i powinna być zatem traktowana jako alternatywne rozwiąza-
nie w stosunku do przekazania sprawy w trybie art. 43 KPK, 
a nawet w niektórych przypadkach może uchronić przed ko-
niecznością przekazania sprawy ze względu na dobro wymia-
ru sprawiedliwości do SN w trybie art. 37 KPK. W praktyce 
wymiaru sprawiedliwości funkcja ta może naprawdę odegrać 
niebagatelną rolę w związku z sytuacją kadrową w sądowym 
w wymiarze sprawiedliwości, szczególnie po orzeczeniu TK 
w sprawie asesorów sądowych5, czy też zniesieniem z dniem 
1.1.2010 r. kilkudziesięciu sądów grodzkich6.

Funkcja ochrony stałości jurysdykcji  – poprzez pre-
zydencki akt nominacji Prezydent RP wyznacza na stałe 
miejsce służbowe sędziego. Sędzia może zatem wykonywać 
nabyte uprawnienia wyłącznie w siedzibie sądu, którą wy-
znaczono mu do sprawowania urzędu. Tym samym sędzia, 
jako przedstawiciel profesji określanej „koroną zawodów 
prawniczych”,ma pewność, że nie zostanie naruszona jego 
niezawisłość, gdyż nie zostanie wyznaczany do składów orze-
kających w innych sądach niż jego sąd macierzysty. Zmiana 
miejsca służbowego sędziego może być dokonana bez zmiany 
stanowiska za jego zgodą, chyba, że zmiana następuje wsku-
tek: zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji 
sądownictwa lub zniesienia danego sądu lub wydziału za-
miejscowego albo przeniesienia siedziby sądu; niedopusz-
czalności zajmowania stanowiska sędziego w danym sądzie 
wskutek zawarcia między sędziami związku małżeńskiego 
albo powstania powinowactwa; gdy wymaga tego wzgląd na 
powagę stanowiska, na podstawie orzeczenia sądu dyscypli-
narnego, wydanego na wniosek kolegium właściwego sądu 
lub Krajowej Rady Sądownictwa, oraz przeniesienia skutkiem 
kary dyscyplinarnej. Wyjątek od reguły zakazu przenoszenia 

Rację należy przyznać przedstawicielom większości dok-
tryny, nie tylko że względu na historyczną wykładnię, ale 
przede wszystkim ze względu na wzmocnienie stanowiska 
w najnowszym orzecznictwie SN, zgodnie z którym tzw. sę-
dzia delegowany, to właściwie kolejny przypadek sądu niena-
leżycie obsadzonego. Uchybienie takie ma miejsce zarówno 
wówczas, gdy sędzia nie ma w ogóle delegacji do orzekania 
w danym sądzie, jak i wówczas, gdy jego delegacja nie speł-
nia ustawowych wymogów warunkujących ważność i sku-
teczność samego aktu delegowania. Analiza orzecznictwa 
wskazuje, że samo pojęcie delegacji nie jest łatwe do zdefi-
niowania.

Przyjmując stworzoną przeze mnie dla potrzeb tego arty-
kułu definicję, delegacja sędziego to: przekazanie mu w cało-
ści lub też w z góry określonym zakresie spraw kompetencji na 
mocy odpowiedniego aktu, przez wskazany w ustawie organ 
(często w drodze porozumienia z innymi organami), a więc 
uprawnień i jednocześnie obowiązku pełnienia funkcji poza 
stałym miejscem jej wykonywania, na określony czas, w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości. Tak zarysowana definicja co prawda niestety nie 
oddaje zarówno natury delegacji, jak też i istoty samego aktu 
delegowania, ale pozwala wskazać przynajmniej jej wyznacz-
niki. Nie dookreślimy jej przez zwrócenie uwagi, że delegacja 
sędziego jest w jakimś zakresie podobna do cywilistycznego 
pojęcia pełnomocnictwa, upoważnienia, kompetencji czy 
reprezentowania. Definicja w każdym kształcie będzie albo 
nad wyraz sztuczna, albo niepraktyczna, albo też zupełnie nie 
oddająca istoty delegacji czy złożonej procedury delegowania, 
w związku z czym lepiej zastosować dookreślenie terminu 
delegacja poprzez wymienienie funkcji, jakie delegacja speł-
nia nie tylko w postępowaniu karnym, ale znacznie szerzej, 
bowiem przed sądami powszechnymi. Poniżej wyróżnię pięć 
funkcji, które w moim odczuciu, w najbliższym i najlepszym 
do zrozumienia stopniu, oddają istotę delegacji.

Funkcja uprawniająca (legitymująca), czyli nadanie da-
nemu sędziemu uprawnień do orzekania w sądzie innym niż 
jego obecny, macierzysty sąd. Poprzez powołanie na stanowi-
sko sędziego w sądzie wyższym, sędzia sądu niższego rzędu 
przestaje być sędzią sądu niższego (a więc traci upoważnienie 
do sądzenia, ale wyłącznie w tym sądzie), natomiast mocą 
tego aktu jednocześnie nabywa uprawnienie do sądzenia 
w sądzie, gdzie został oddelegowany. Tym samym, delegacja 
jest dokumentem, którym potwierdza jego uprawnienia do 
orzekania w sądzie, do którego został oddelegowany, co może 
mieć znaczenie przy rozpatrywaniu zarzutów odwoławczych 
opartych na naruszeniu przepisów PrUSP. Sędzia delego-
wany posiada oczywiście całość uprawnień do orzekania, 
nie tylko w postępowaniu zasadniczym, ale i we wszelkich 
postępowaniach incydentalnych czy następczych rozpozna-
wanych w sądzie. Tym samym ma pełnię kompetencji do 
podejmowania wszelkich czynności, jakimi dysponuje sędzia 

5 Wyrok TK z 24.10.2007 r., SK 7/06, OTK-A Nr 9/2007, poz. 108.
6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.12.2009 r. w sprawie 

zniesienia sądów grodzkich (Dz.U. Nr 221/2009, poz. 1745).



2/2010 IUSTITIA  Prawo karne 7

alnie zgromadzenie sędziów i Krajowa Rada Sądownictwa 
mają możliwość bliższego poznania sędziego i zapoznania 
się z jego pracą w sądzie, gdzie został oddelegowany, co być 
może wpłynie na ich decyzje o karierze tego sędziego. Moż-
na zatem powiedzieć, że delegacja jawi się tutaj jako swego 
rodzaju okres próbny do orzekania w sądzie wyższego rzędu, 
po upływie którego sędzia delegowany, jeśli tylko wykaże się 
odpowiednimi do tego predyspozycjami, ma znacznie więk-
sze szanse do otrzymania powołania, przy ubieganiu się na 
dane stanowisko. Widać jednoznacznie, że zarówno aspekt 
edukacyjny, jak też weryfikacja nabytego doświadczenia, leżą 
u podstaw ostatniej wyróżnionej przeze mnie, choć wcale nie 
najmniej istotnej funkcji delegacji sędziego.

Z tak przedstawionych funkcji jednoznacznie wynika 
szczególny charakter przepisów regulujących delegowanie 
sędziego, które wymagają absolutnie ścisłej ich wykładni. 
Tym samym nie należy w żadnym wypadku choćby w naj-
mniejszym zakresie interpretować ich rozszerzająco, gdyż 
stanowi to naruszenie bezsprzecznie fundamentalnych zasad 
procesowych, nie tylko procedury karnej8.

O delegacji w PrUSP  
i w orzecznictwie sądów

Problemy z delegacją sędziego to nie tylko specyfika pro-
cesu karnego, albowiem kwestia delegacji została zawarta tak-
że w PrUSP. Tym samym instytucja ta znajduje zastosowanie 
nie tylko w postępowaniu karnym, ale również w wypadku 
procedowania chociażby w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z art. 45 i 46 PrUSP w celu zapewnienia spraw-
ności postępowania sędziego w podejmowanych przez nie-
go czynnościach może go zastąpić sędzia tego samego sądu, 
a także delegowany sędzia sądu równorzędnego lub bezpo-
średnio wyższego albo bezpośrednio niższego. Z uwagi na 
to, że delegowanie wymaga zazwyczaj zgody sędziego, musi 
ono nastąpić na podstawie zarządzenia przewodniczącego 
wydziału lub prezesa sądu, wydanego na wniosek sędziego. 
Możliwe jest również delegowanie z urzędu, wówczas oczy-
wiście sędzia nie składa stosownego wniosku.

Artykuł 65b § 3 PrUSP stanowi, że sędzia sądu okręgo-
wego w sądzie rejonowym może zostać również delegowany 
do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie okręgowym, 
a sędzia sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym może zostać 
delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie ape-
lacyjnym, zaś w myśl art. 77 PrUSP Minister Sprawiedliwości 
w kwestii delegacji ma bardzo szerokie uprawnienia. Może 

na stanowisko, został zatem przewidziany przez ustawodaw-
cę, ale warto dodać, że następuje to po przeprowadzeniu od-
powiedniej procedury i przez uprawnione podmioty. Widać 
jednoznacznie, że zarówno stałość zajmowanego stanowiska 
została w zasadzie należycie zagwarantowana, jak też i speł-
niono konstytucyjne wymogi gwarantujące zasadę nieza-
wisłości, szczególnie w aspekcie, o jakim mowa w art. 180 
ust. 2 Konstytucji. Obawy może budzić jedynie nadużywanie 
instytucji samej delegacji przez Ministra Sprawiedliwości, do 
czego został uprawniony na mocy przepisów PrUSP.

Funkcja gwarancyjna – ten aspekt delegacji dotyczy 
w zasadzie wszystkim uczestników postępowania, choć wo-
bec niektórych z nich ma bezsprzecznie prymarne znacze-
nie. Procedura delegacji bez wątpienia zabezpiecza oskar-
żonego przed naruszaniem konstytucyjnego prawa stron 
do „sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nie-
uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny 
i niezawisły sąd” (art. 45 Konstytucji). W ten sposób ryzyko 
manipulowania składem orzekającym zostaje w istotny spo-
sób zminimalizowane. Można oczywiście zastanawiać się, czy 
instytucja sędziego delegowanego w jakiejś mierze narusza 
prawo do sądu właściwego. Fakt, ze zasiada w składzie sędzia 
bez delegacji lub wadliwie wydelegowany, w moim odczuciu 
nie jest co prawda składem orzekającym ani jakościowo, ani 
ilościowo gorszym, tym niemniej stanowi przykład niezacho-
wania określonych wymogów ustawowych, a nierzadko może 
w odbiorze społecznym świadczyć o próbach manipulacji 
składem orzekającym. Stwierdzając, że prawo do sądu właś-
ciwego (w aspekcie właściwości rzeczowej czy funkcjonalnej) 
jest w dość istotny sposób powiązane z zasadą stałości skła-
du (aspekt kolegialny) i z zachowaniem gwarancji fair trial, 
przyjąć należy, że uczestnicy postępowania mają prawo ocze-
kiwać, że orzekać będzie bezstronny skład orzekający, co do 
którego podejrzenie o manipulacje, na etapie powoływania 
składu, będzie w istotny sposób zminimalizowane7. 

Funkcja weryfikacyjna (szkoleniowa) – polega na nale-
żytym przygotowaniu kadry sędziowskiej do orzekania w in-
nym sądzie, gdzie pełnienie obowiązków wymaga niejako 
a priori znacznie podwyższonych kwalifikacji, dużej prak-
tycznej wiedzy i bogatego doświadczenia. Poprzez delego-
wanie sędziego do orzekania w sądzie wyższego rzędu, a tym 
samym umożliwienie mu orzekania w  gronie doświadczo-
nych sędziów, sędzia delegowany będzie mógł wykazać się 
swoimi predyspozycjami do pełnienia nowego stanowiska. 
Sędzia ma w końcu niepowtarzalną okazję poznać specyfikę 
pracy w danym sądzie, gdzie później być może będzie orzekał 
już na stałe. Czas orzekania w sądzie, do którego nastąpiła 
delegacja oraz  efekty pracy danego sędziego w znacznym 
stopniu decydują o jego dalszej karierze i awansie zawodo-
wym. Po zakończeniu czasu delegacji zarówno sędzia de-
legowany dysponuje nie tylko większym doświadczeniem, 
ale również kolegium właściwego sądu, a później ewentu-

7 Na temat powyższej zasady wiele powiedziano w orzecznictwie i piś-
miennictwie – problem ten zostaje zarysowany w pracy P. Czarnecki, Kon-
trowersje dotyczące wyznaczania sędziów w sprawach karnych na tle zasa-
dy uczciwego procesu, CPKiNP Nr 1/2007, s. 28–29, gdzie przywołano listę 
orzeczeń czy publikacji na ten temat.

8 Postulat ten potwierdził również SN w wyroku z 11.7.2008 r., III KK 
85/08, OSNK Nr 1/2008, poz. 1448.
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wiązków sędziowskich w wojskowym sądzie okręgowym bez 
prawa do przewodniczenia przyznawanego przez Ministra 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej, nie może przewodniczyć temu składowi. W przeciw-
nym wypadku zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza 
439 § 1 pkt 2 KPK10. Jeśli natomiast w składzie sądu okręgo-
wego uczestniczyło dwóch sędziów delegowanych z innych 
sądów, sprzecznie z zasadą wyrażoną w art. 46 PrUSP, trzeba 
przyjąć, że sąd odwoławczy orzekał w składzie nienależycie 
obsadzonym11.

Sąd Najwyższy wyraził również pogląd, że w zarządzeniu 
o delegacji musi być wyraźnie zaznaczony okres, na jaki ona 
następuje, i delegacja w żadnym wypadku nie może dotyczyć 
pojedynczych dni12. Niespełna 10 lat później zmienił zapa-
trywanie w tej kwestii i przyjął, że w przypadku delegowania 
sędziego przez prezesa sądu do pełnienia obowiązków w in-
nym sądzie danego obszaru, taka delegacja może nastąpić od 
określonej daty na nieprzerwany okres miesiąca lub krótszy, 
albo też na oznaczone – także pojedynczo – dni, których 
suma, w wypadku wielokrotnego w ciągu danego roku dele-
gowania, nie może przekroczyć 30 dni. Przepisy PrUSP zatem 
nie zabraniają, aby sędzia został delegowany na czas pełnienia 
obowiązków chociażby w toku jednej sesji lub określonej 
ilości posiedzeń w ciągu wskazanego miesiąca. Decyzja w tej 
sprawie zależy od prezesa sądu (przewodniczącego wydziału), 
po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez kolegium właści-
wego sądu. Udział kolegium w podjęciu decyzji to kolejny 
przykład emanowania funkcji ochrony stałości jurysdykcji.

Delegacja sędziego do sądu wyższego rzędu może być 
w całości uznana za prawidłową wyłącznie wówczas, gdy 
i uchwała kolegium, i akt delegacji prezesa sądu apelacyjnego, 
zawiera określenie każdego delegowanego sędziego w sposób 
sprecyzowany i nieabstrakcyjny. Tym samym musi ona doty-
czyć imiennie sędziów, którzy mają orzekać w innym sądzie, 
których predyspozycje i samą kandydaturę oceni kolegium 
i na których delegację kolegium wyrazi zgodę, w związku 
z czym nie może mieć charakteru blankietowego13. 

Odrębnego omówienia wymaga problem swoistej sub-
delegacji sędziego, tj. rozstrzygnięcia: czy kompetencja 
Ministra Sprawiedliwości delegowania sędziego do pełnie-
nia obowiązków sędziego w innym sądzie może być w jego 
zastępstwie (art. 37 ust. 5 ustawy z 8.8.1996 r. o Radzie Mi-

bowiem delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 
obowiązków sędziego lub sprawowania czynności admini-
stracyjnych na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata, albo na 
czas nieokreślony w określonych organach szeroko rozumia-
nego wymiaru sprawiedliwości. Łatwo można w tej regulacji 
dostrzec aspekt wskazanej wyżej funkcji kompetencyjno-
logistycznej (porządkowej).

W wypadku oddelegowania sędziego wymagana jest 
jego zgoda na oddelegowanie. Jest to nie tylko przejaw wska-
zanej wyżej funkcji gwarancyjnej, ale także emanacja zasady 
niezawisłości sędziowskiej. Jak już wspomniałem wyjątkowa 
jest regulacja, że delegowanie sędziego może nastąpić nawet 
bez jego zgody. Dotyczy to sytuacji oddelegowania do innego 
sądu, z zastrzeżeniem, że wymaga tego interes wymiaru spra-
wiedliwości i w zakresie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
Delegowanie sędziego bez jego zgody może być powtórzone 
nie wcześniej niż po upływie 3 lat. Podobnie oddelegowanie 
sędziego do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Spra-
wiedliwości może nastąpić nawet bez jego zgody, jednakże na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku i może zostać 
powtórzone nie wcześniej niż po upływie 2 lat. Moim zdaniem 
oddelegowanie do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości po-
winno następować wyłącznie wówczas, gdy zaangażowanie 
sędziego w pracę ministerstwa było absolutnie niezbędne, że 
względu na wskazaną w art. 10 i art. 173 Konstytucji zasadę 
trójpodziału władz i niezawisłości sądów.

Nad prawidłowością delegacji czuwają kolegia sądów, 
które współdecydują o jej faktycznym wykonaniu, gdyż wy-
magana jest ich zgoda (art. 31 § 1 pkt 11 PrUSP) na od-
delegowanie. Prezes sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody 
kolegium sądu okręgowego, może delegować sędziego sądu 
rejonowego albo sędziego sądu okręgowego do pełnienia 
obowiązków sędziego na obszarze właściwości tego samego 
sądu okręgowego, jednakże na czas nie dłuższy niż miesiąc 
w ciągu roku. Podobne uprawnienie ma prezes sądu apela-
cyjnego, po uzyskaniu zgody kolegium sądu apelacyjnego 
(art. 29 § 1 pkt 11 PrUSP), może delegować do sądu apela-
cyjnego sędziego sądu okręgowego z obszaru właściwości 
danego sądu apelacyjnego również na czas nie dłuższy niż 
miesiąc w ciągu roku.

Widać zatem jednoznacznie, że akt delegacji spełnia 
funkcję legitymującą sędziego do orzekania w innym sądzie 
niż sąd macierzysty. Naruszenie tych reguł oznacza, że skład 
w którym zasiada sędzia nieuprawniony do sądzenia w tym 
sądzie, staje się nienależyty w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 
KPK, i niewątpliwie tego typu naruszenie stanowi „rażącą 
obrazę minimalnego standardu prawidłowego procedowa-
nia”. Poprzez powołanie na stanowisko sędziego w sądzie 
wyższym sędzia przestaje być przecież sędzią sądu niższego 
rzędu, w którym dotychczas orzekał9.

W sądownictwie wojskowym sędzia wojskowego sądu 
garnizonowego, jeżeli zostanie delegowany do pełnienia obo-

9 Wyrok SN z 1.10.2002 r., V KK 114/02, Legalis; wyrok SN z 12.6.2007 r., 
IV KK 42/07, Legalis. Zob. także uchwałę SN z 21.11.2001 r., I KZP 28/2001, 
OSNKW Nr 1–2/2002, poz. 3.

10 Wyrok SN z 3.2.2005 r., WA 31/04, OSNKW Nr 4/2005, poz. 34; wy-
rok SN z 30.3.2005 r., WA 5/05, OSNK Nr 1/2005, poz. 641; wyrok SN 
z 18.8.2006 r., WK 11/06, OSNK Nr 1/2006, poz.1580.

11 Wyrok SN z 15.3.2005 r., II KK 414/04, OSNK 2005, poz. 546. 
12 Postanowienie SN z 26.2.1993 r., I KZP 42/92, OSNKW Nr 5–6/1993, 

poz. 37.
13 Wyrok SN z 22.8.2007 r., III KK 197/07, OSNK Nr 11/2007, poz. 81; 

wyrok SN z 12.2.2008 r., III KK 386/07,OSNK Nr 1/2008, poz. 355; wyrok 
SN z 21.10.2008 r., III KK 288/08, niepubl. oraz wyrok SN z 11.2.2009 r., 
II KK 265/08, niepubl.
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krok w kierunku zmiany charakteru delegacji, poprzez pod-
kreślenie jej porządkowego charakteru. Z uwagi jednak na 
szersze funkcje, jakie spełnia delegacja oraz wskazaną przez 
SN konieczność ścisłej interpretacji przepisów, należy być 
w tym zakresie wyjątkowo powściągliwym i raczej krytycznie 
odnieść się do stanowiska zaprezentowanego w tej uchwale, 
przede wszystkim z uwagi na konieczność ścisłej wykładni 
przepisów o delegacji sędziego. Nie do zaakceptowania jest 
zatem teza, że Minister Sprawiedliwości swoją kompetencję 
mógłby przekazać sekretarzowi stanu, czy podsekretarzowi 
stanu w ministerstwie sprawiedliwości. Nawet, jeśli przepisy 
o funkcjonowaniu Rady Ministrów pozwalają na takie za-
stępstwo, to charakter delegacji, wyjątkowość samej instytucji 
i funkcje, jakie delegacja spełnia, przemawiają za tym, aby de-
cyzję tę powierzyć wyłącznie Ministrowi Sprawiedliwości.

Należy jeszcze raz podkreślić, że delegowanie w trybie 
określonym w art. 77 § 8 PrUSP uprawnia do pełnienia 
wszystkich obowiązków sędziego we wskazanym sądzie 
w czasie określonym zarządzeniem o delegowaniu. Z kolei 
sędzia musi zostać upoważniony do orzekania w sprawie 
– albo poprzez nominację na określone stanowisko, albo też 
delegację do pełnienia takich obowiązków. Nie potrzebuje 
natomiast jakiegokolwiek szczególnego upoważnienia do czy-
tania akt czy też innego rodzaju przygotowań do orzekania 
w danym sądzie20.

nistrów14) albo z jego upoważnienia (art. 37 ust. 1 RMU) 
wykonywana przez sekretarza stanu lub podsekretarza stanu. 
Sądy apelacyjne w swoich postanowieniach przyjmowały do-
puszczalność podpisania delegacji przez różne podmioty: 
najczęściej sekretarza stanu lub podsekretarza stanu15. Po-
dobnie SN wyraził pogląd, że delegację może podpisać osoba 
w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu16. 

W uchwale z 17.7.2007 r. SN w składzie trzyosobo-
wym przyjął17, że: „wynikające z art. 77 uprawnienie do 
delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędzie-
go w innym sądzie przysługuje wyłącznie Ministrowi 
Sprawiedliwości i nie może być przenoszone na inne 
osoby. Tylko w razie nieobsadzenia stanowiska Ministra 
Sprawiedliwości lub jego czasowej niezdolności do wy-
konywania obowiązków, uprawnienie to może wykonać 
Prezes Rady Ministrów lub inny wskazany przez Prezesa 
Rady Ministrów członek Rady Ministrów.” Sąd Najwyż-
szy podkreślił w orzeczeniu znaczenie zasady trójpo-
działu władz, przepisy normujące delegację sędziego 
do innego sądu muszą być zatem interpretowane nie 
tylko ściśle, ale nawet zawężająco18.

Pojawiające się wątpliwości jednocześnie zaakcen-
tował i usiłował rozwiać SN w pełnym składzie wydając 
uchwałę z 14.11.2007 r.19, w której przyjął, że możliwe 
jest jednak takie przekazanie kompetencji, jednakże trze-
ba zauważyć, że zagadnienie okazało się do tego stopnia 
sporne, że na 80 orzekających sędziów aż 26 sędziów 
złożyło zdania odrębne! Uchwała ta jest do tego stop-
nia bogata w szereg problemów, że jej lektura, może 
stanowić podstawę do zajęcia stanowiska w zakresie 
prawa konstytucyjnego, administracyjnego, czy cywil-
nego i karnego prawa procesowego.

W moim odczuciu SN dostrzegł istotę problemu dele-
gacji i jej znaczenie dla rozstrzygnięcia kluczowych kwestii. 
W świetle zaprezentowanych wyżej funkcji jakie spełnia 
delegacja, wydaje się, że SN jasno wskazał, że delegowanie 
powinno mieć charakter wyjątkowy. Interesująca jest zapre-
zentowana w orzeczeniu istota samej instytucji delegacji, 
której mimo starań nie udało się niestety jasno przedsta-
wić, bowiem z jednej strony wskazywano na jej gwarancyjny 
charakter również z uwagi na unormowania art. 173 i  180 
Konstytucji, ale jednocześnie podnoszono, że delegacja ma 
także charakter porządkowy i wcale nie wpływa na prawo do 
sądu wskazane również w art. 45 Konstytucji. Zastanowienie 
raczej budzi fakt, czy SN przyjął uchwałę w takim kształcie 
również dlatego, że przeciwne rozstrzygnięcie, z uwagi na 
możliwość późniejszych kasacji, czy wznowienie postępo-
wania z urzędu mogłoby doprowadzić do uchylenia wielu 
zapadłych wcześniej wyroków. Wydaje mi się, że pragma-
tyczne względy (choć niewyrażone w uchwale) miały również 
niebagatelne znaczenie i w judykacie tym dostrzegam kolejny 

14 Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.; dalej jako: RMU.
15 Postanowienie SA w Krakowie z 8.8.2007 r., II AKz 367/07, „Krakow-

skie Zeszyty Sądowe” Nr 9/2007, poz. 42. Postanowienie SA w Warszawie 
z 24.4.2007 r., II AKz 164/07, OSA Nr 9/2008, poz. 43; wyrok SA w Warsza-
wie z 16.1.2008 r., II AKa 412/07, OSA Nr 3/2009, poz. 11.

16 Postanowienie SN z 13.4.2007 r., I CZP 12/07, niepubl. czy posta-
nowienie SN z 15.6.2007 r., III CZP 36/07, Legalis; postanowienie SN 
z 9.8.2007 r., WZ 25/07, OSNK Nr 1/2007, poz. 1806; wyrok SN z 23.11.2007 
r., WA 46/07, OSNKW Nr 1/2008, poz.11; wyrok SN z 28.11.2007 r., WA 
42/07, OSNKW Nr 1/2008, poz. 12; wyrok SN z 18.12.2007 r., WA 51/07, 
OSNK Nr 1/2007, poz. 2891; wyrok SN z 18.12.2007 r., WA 52/07, OSNK 
Nr 1/2007, poz. 2892. Przeciwne zapatrywanie przedstawił jednak SN 
w postanowieniu z 17.11.2007 r., III CZP 72/07, Biul. SN Nr 7/2007.

17 Uchwała SN z 17.7.2007 r., III CZP 81/07, OSNC Nr 10/2007, 
poz. 154.

18 W wyroku z 15.1.2009 r., K 45/07, Dz.U. Nr 9, poz. 57 (szerzej na ten temat 
w elektroniczny Biul. PK Nr 2/2009, s. 69–74) TK potwierdził, znaczenie za-
sady trójpodziału władz oraz rozróżnił formy delegowanie sędziego za zgodą, 
jak i bez jego zgody. Brak zgody na delegowania sprawia, że decyzja Ministra 
Sprawiedliwości ma w gruncie rzeczy charakter arbitralny wobec władzy 
sądowniczej.

19 Uchwała SN z 14.11.2007 r., BSA-4110-5/07,OSNKW Nr 3/2008, 
poz. 23. Niemniejsze zainteresowanie wywołała w piśmiennictwie B. Mik, 
Glosa do uchwały Pełnego Składu Sądu Najwyższego z 14.11.2007 r., 
 BSA-4110-5/07 (dot. uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do delegowania 
sędziego), Prok. i Pr. Nr 6/2008, s. 164–176 (glosa aprobująca); K.  Dudka, 
Glosa do uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z 14.11.2007 r., 
(BSA 1-4110-5/07), Prz. Sejm. Nr 4/2008, poz. 223–226 (glosa aprobująca); 
M. Jaślikowski, Glosa do uchwały pełnego składu SN z 14.11.2007 r., BSA 
I-4110-5/07, PS Nr 10/2008, s.111–127 (glosa krytyczna).

20 Uchwała SN z 19.2.2003 r., I KZP 51/02, OSNKW Nr 3–4/2003, poz. 25; 
wyrok SN z 28.11.2006 r., III KK 53/06, OSNK Nr 1/2006, poz. 2258 oraz 
postanowienie SN z 11.10.2007 r., V KK 208/07, OSNK Nr 1/2007, 
poz. 2219.
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z art. 439 § 1 pkt 2 KPK. W dniu 6.3.2009 r.26 SN orzekając 
w przedmiocie kompetencji prezesa sądu delegującej danego 
sędziego wypowiadając się na temat delegacji stwierdził, 
że: „jest to wyjątek od zasady nieprzenoszalności sędziego 
(art. 75 § 1 PrUSP) i wiąże się najściślej z prawem każde-
go do rozpatrzenia jego sprawy przez właściwy sąd (art. 45 
ust. 1 Konstytucji), a zatem nie powinna być interpretowana 
rozszerzająco”, natomiast 28.5.2009 r.27 SN wskazał, że na-
ruszające wymogi art. 77 § 8 PrUSP delegowanie sędziego 
(w tym wypadku ze względu na brak rzeczywistej oceny 
przez Kolegium Sądu konkretnego sędziego) jest przypad-
kiem nienależytej obsady sądu, o jakiej mowa w art. 439 § 1  
pkt 2 KPK.

Podsumowanie

Przedstawiony w artykule przegląd orzecznictwa i piś-
miennictwa w omawianej materii jednoznacznie wska-
zuje, że problematyka charakteru przepisów o delegacji 
sędziego, wielokrotnie nie tylko pozostawała w kręgu za-
interesowania zarówno przedstawicieli doktryny procesu 
karnego, ale też występuje w codziennej praktyce wymiaru 
sprawiedliwości. Istota przepisów o delegacji sędziego po-
zostaje nadal nierozstrzygnięta, czego doskonałą ilustracją 
są liczne zdania odrębne do uchwały z 14.11.2007 r.28. Wie-
lość orzeczeń różnych sądów, ale przede wszystkim waga 
zagadnienia i charakter delegacji w moim odczuciu skłania-
ją do przyjęcia stanowiska, że naruszenie przepisów o de-
legacji powinno zostać zakwalifikowane, jako bezwzględ-
na przyczyna odwoławcza, o jakiej mowa w art. 439 § 1  
pkt 2 KPK.

Próba stworzenia definicji delegacji, która oddawałaby 
charakter tej instytucji, jaki wynika z przepisów PrUSP, jest 
z góry skazana na niepowodzenie, a opisanie funkcji delega-
cji, znacznie lepiej oddaje istotę samej instytucji. Nie należy 
oczekiwać, aby w przyszłości spór o charakter przepisów 
o delegacji i związane z tym następstwa prawne zniknął z ho-
ryzontu rozważań, czego dowodem są wymienione przeze 
mnie w opracowaniu orzeczenia SN.

Biorąc pod uwagę fakt, że skutkiem naruszenia przepi-
sów o delegacji jest wystąpienie bezwzględnej przyczyny od-

Problemy nadal aktualne

Pomimo zapadłej uchwały SN z 17.7.2007 r.21, problem 
nadal występuje w praktyce. 

Sąd Najwyższy 20.1.2009 r. przyjął22, że: „ograni-
czenie roli kolegium sądu okręgowego w procedurze 
delegowania sędziego wyłącznie do zatwierdzenia po-
działu czynności na dany rok nie spełnia ustawowego 
wymagania uzyskania zgody tego kolegium na dele-
gowanie konkretnego sędziego. Nie odpowiada temu 
kryterium przedstawienie temu organowi pod koniec 
roku kalendarzowego listy sędziów, którzy w następ-
nym 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 pretendu-
jących dopiero do delegacji”. Tydzień później SN stwier-
dził, że Minister Sprawiedliwości może także powierzyć 
załatwianie w jego imieniu spraw w tym zakresie, a więc 
przeprowadzanie czynności niezbędnych do powstania 
takiego porozumienia i potwierdzenia jego zaistnienia, 
innemu, upoważnionemu przez siebie w trybie określo-
nym w art. 268a KPA, pracownikowi (podkr. P.Cz.) tego 
Ministerstwa, a więc również dyrektorowi odpowiednie-
go departamentu.”

Czyżby zatem podmiotowe kryterium delegowania nie 
znało granic? Wydaje się, że wskazane wyżej znaczenie prze-
pisów o delegacji i funkcji, jakie ona spełnia, absolutnie nie 
należy zgodzić z poglądem wyrażonym w tym orzeczeniu, 
o tak szerokim zakresie subdelegowania.

Trudno się nie zgodzić z twierdzeniem popartym orzecz-
nictwem, że naruszenie art. 77 § 8 PrUSP, polegające na 
tym, że w składzie orzekającym sądu okręgowego uczestni-
czy sędzia sądu rejonowego delegowany przez prezesa sądu 
okręgowego bez uprzedniej właściwej zgody kolegium sądu 
okręgowego, stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą 
wskazaną w art. 439 § 1 pkt 2 KPK23. Przywołane orzeczenia 
po raz kolejny potwierdzają, że orzekanie przez sędziego, 
który co prawda posiadał delegację, ale została ona wydana 
z naruszeniem przepisów PrUSP, zakwalifikowane być po-
winno jako nienależyta obsada sądu (439 § 1 pkt 2 KPK). 
Widać jednoznacznie, że charakter przepisów o delegacji 
w kontekście powoływania składów sędziowskich jest nie-
samowicie istotny24.

Warto zwrócic uwagę na jeszcze trzy orzeczenia SN po-
twierdzające tezę, że naruszenie delegacji jest bezwzględ-
ną przyczyną odwoławczą. Dnia 5.3.2009 r. SN orzekając 
w kwestii delegacji25 przyjął, że delegowanie przez podmiot 
nieuprawniony do działania przy delegowaniu sędziego, 
skutkuje zaistnieniem bezwzględnej przesłanki odwoławczej 

21 III CZP 81/07, zob. przyp. 17.
22 Wyrok SN z 20.1.2009 r., II KK 230/08, Biul. PK Nr 2/2009, s. 2–4 czy 

uchwała SN z 27.1.2009 r., I KZP 23/08, OSNKW Nr 2/2009, poz.11.
23 Wyrok SN z 11.7.2008 r., zob. przyp. 8; wyrok SN z 21.10.2008 r., zob. 

przyp. 13 czy wyrok SN z 14.11.2008 r., V KK 186/08, Legalis.
24 Trafnie podkreślił rolę kolegium sądu A. Gaberle, choć przy wcześniej-

szym orzeczeniu, stwierdził: „nie można przyjąć, że zgoda kolegium jest 
swoistym carte blanche dla prezesa sądu, który może delegować dowolnie 
wybranego przez siebie sędziego, lecz elementem kolektywnej decyzji o po-
wierzeniu konkretnemu sędziemu nowych obowiązków”, A. Gaberle, Glosa 
do wyroku SN z 22.8.2007 r., III KK 197/07, OSP Nr 7–8/2008, s. 77.

25 Wyrok SN z 5.3.2009 r., II KK 299/08, Biul. PK Nr 4/2009, s. 7–8.
26 Wyrok SN z 6.3.2009 r., II KK 341/08, Biul. PK Nr 4/2009, s. 8–9.
27 Wyrok SN z 28.5.2009 r., II KK 338/08, Legalis.
28 BSA-4110-5/07, zob. przyp. 19.
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lować, aby zarówno prezesi sądów, Minister Sprawiedliwości, 
kolegia sędziów, jak i zgromadzenia ogólne sędziów, mieli 
w pamięci skutki naruszeń przepisów o delegacji w trakcie 
podejmowanych przez siebie decyzji w tym zakresie, co po-
zwoli uniknąć wielu prawniczych komplikacji związanych 
z wykładnią spornych przepisów. 

woławczej [nawet jeśli istnieje spór, czy jest to bezwzględna 
przyczyna odwoławcza wymieniona w art. 439 § 1 pkt 1 KPK 
(udział osoby nieuprawnionej do orzekania), czy art. 439 
§ 1 pkt 2 KPK (nienależyta obsada sądu)], orzeczenie będzie 
musiało zostać uchylone niezależnie od granic zaskarżenia 
i podniesionych zarzutów. Należy zatem nieustannie postu-


