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na podstawie informacji prasowych1 Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej 

inicjatywy (art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich -  

Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.; dalej: ustawa o Rzeczniku ) sprawę dotyczącą
r

zapowiedzi przeniesienia sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia 

w Warszawie Pana Łukasza Bilińskiego do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Jak wynika z treści doniesień medialnych przeniesienie SSR Łukasza Bilińskiego jest 

związane z likwidacją wydziału, w którym orzeka. Jednakże, sędziowie z tego wydziału 

mają trafić do Wydziałów Karnych. Jedynym wyjątkiem jest sędzia Łukasz Biliński, który 

od lipca br. orzekać ma w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, czyli w materii zupełnie dla 

niego nowej. Równolegle z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przenosi się doświadczoną 

sędzię, która trafić ma do Wydziału Cywilnego, choć nie wyraża chęci na przeniesienie.

Zdaniem sędziego Łukasza Bilińskiego, jego przeniesienie może mieć związek z jego 

działalnością orzeczniczą. Sędzia Łukasz Biliński podkreśla, że jest jedynym sędzią który

1 M. Gałczyńska. Sędzia wbrew woli przeniesiony do innego wydziału. Twierdzi, że chodzi o wyroki ws. Obywateli RP, 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sedzia-wbrew-woli-przeniesiony-do-innego-wydzialu-twierdzi-ze-chodzi-o- 
wyroki-ws/z3hvf4d , data ostatniego dostępu: 5.07.2019 r.
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z likwidowanego XI Wydziału Karnego trafić ma wbrew swojej woli do Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich.

W myśl art. 22a § 4c zd. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z Dz.U. 2019 r. poz. 52 ze zm., dalej: u.s.p.) przy przeniesieniu 

sędziego do innego wydziału bez jego zgody w przypadku, o którym mowa w § 4b pkt 2, 

bierze się pod uwagę w szczególności staż pracy sędziów w wydziale, z którego następuje 

przeniesienie. Sędzia Łukasz Biliński podkreśla, iż inni sędziowie z likwidowanego 

wydziału mają krótszy staż pracy niż on, jednakże nie zostali oddelegowani do orzekania w 

Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

W przedmiotowej sprawie, należy również zwrócić uwagę na treść obecnego art. 22a 

§ 5 i 6 u.s.p. W artykule tym zapisano, iż odwołanie sędziego lub asesora sądowego, 

któremu zmieniono podział czynności w sposób skutkujący zmianą zakresu jego 

obowiązków, w szczególności przeniesieniem do innego wydziału sądu, rozpatruje Krajowa 

Rada Sądownictwa. W poprzednim stanie prawnym kompetencja ta należała do kolegium 

sądu apelacyjnego (por. art. 22a § 5 u.s.p w stanie obowiązującym do dnia 10. sierpnia 2018 

r.), ponieważ zgodnie z art. 29 § 1 pkt 4 u.s.p rolą kolegium jest m.in. wyrażanie opinii 

w sprawach osobowych sędziów.

W piśmie z dnia 26 lipca 2018 r. skierowanym do Prezydenta RP2 Rzecznik Praw 

Obywatelskich wskazywał na zagrożenia związane z przekazaniem kompetencji kolegium 

sądu apelacyjnego na rzecz Krajowej Rady Sądownictwa. Podniesiono w nim m.in. że 

podporządkowanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa czynnikom politycznym umożliwia 

przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej pośredni wpływ na decyzje 

odnoszące się do spraw związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem sądownictwa. 

W konsekwencji prowadzi to do ograniczenia uprawnień przedstawicieli kolegium 

wybranych przez samorząd sędziowski na rzecz organu wybranego przez polityków, jakim 

jest obecna Krajowa Rada Sądownictwa.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o Rzeczniku, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o wskazanie, jakie merytoryczne 

przesłanki przemawiają za przeniesieniem Pana SSR Łukasza Bilińskiego do Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Śródmieścia w Warszawie.

2 YII.510.2.2017.AG/MW/AJK



Proszę uprzejmie o udzielenie Rzecznikowi informacji co do ostatecznej decyzji 

Pana Prezesa w tym przedmiocie.


