
SAD NAjWYZSZY
Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes S^du Najwyzszego 
Izba Kama
SSN Michat Laskowski

Warszawa, dnia 15 wrzesnia 2022 r.

K. Prez. 56/22 

(dot. II KK 206/21)

Pan
Prok. Dariusz Barski 
Prokurator Krajowy 
ul. Post^pu 3 
02-676 Warszawa

w zwi^zku z zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury Krajowej 
komunikatem z dnia 9 wrzesnia 2022 r„ zatytutowanym: Oswiadczenie Prokuratury Krajowej 
w zwiqzku z wnioskiem o wylqczenie sqdziow SN, wyjasniam, ze komunikat ten w odniesieniu 

do Pana S^dziego Waldemara Ptociennika powiela nieprawdy zawarte we wniosku 
o wy^czenie spdziow ztozonym w sprawie II KK 206/21.

We wniosku Prokuratury o wyt^czenie s^dziow, sporz^dzonym I podpisanym przez 

pani^ prokurator Prokuratury OkrQgowej w Warszawie Anetp Orzechowsk^ delegowan^ 

do pelnienia czynnosci w Prokuraturze Krajowej, stwierdzono, ze „Sqdzia Waldemar 
Ptociennik, jakwynikaz informacjizawartych w cytowanych zrodlach [tym jesttylko I wyl^cznie 

postanowienie z dnia 13 grudnia 2021 r„ II KZ 46/21 wydane w sktadzie: M. Siwek, A. 
Bojanczyk, I. Zgolinski,- zadnego innego zrodla we wniosku nie zechciano wskazac! - uwaga 

wtasna] 24 czerwca 1982 r. zostal powolany przez Radq Pahstwa Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej na sqdziego Sqdu Rejonowego w Koszalinie, nastqpnie na sqdziego sqdu wojskowej 
Sqdu (..) Okrqgu Wojskowego 22 kwietnia 1987 r., kolejne procedury awansowe miaty miejsce w 

1996 roku i 2002 roku, zas w 200S roku sqdzia Waldemar Plociennik zostal sqdziq Sqdu 

Najwyzszego. Nie maze zatem umknqc uwadze wnioskodawcy ze powolanie Pana Sqdziego na 

sqdziego sqdu powszechnego nastqpilo przez Radq Panstwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na 

wniosek Ministra Sprawiedliwosci, a nastqpnie sqdziego sqdu wojskowego, przez Radq Panstwa 

PRL na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Sposob powolania sqdziego przez Radq Panstwa 

zostal szczegdlowo opisany w postanowieniu z dnia 13 grudnia 2021 r., II KZ 46/21" (s. 14 

wniosku, pisownia jak w oryginale). Na rozprawie pan! prokurator Aneta Orzechowska 

oswiadczyla, ze podtrzymuje wniosek owyt^czenie oraz tresci w nim zawarte, a w 

szczegolnosci te, ktore zostaty wyzej przytoczone. Jako zrodta wiedzy o tych
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okolicznosciach wskazata strony internetowe (w tym strong internetow^ S^du 

Najwyzszego) oraz podane wyzej postanowienie. Wobec tego Przewodnicz^cy skladu 

orzekaj^cego - Spdzia SN Waldemar Ptociennika oswiadczyt, ze w 1987 r. byt s^dzi^ S^du 

Rejonowego w Koszalinie, a kolejne procedury awansowe przeprowadzone byty w latach 
1993 i 1998 r.

Wobec takiego sposobu post^powania pani prokurator wskazac jednoznacznie 

trzeba, ze Pan Spdzia S^du Najwyzszego Waldemar Ptociennik nigdy nie byt spdzi^ s^du 

wojskowego, a wskazane we wniosku daty powotania na urz^d s^dziego odpowiadaj^ 

prawdzie jedynie w odniesieniu do powotania na urz^d spdziego S^du Rejonowego w 

Koszalinie (24 czerwca 1982 r.) i S^du Najwyzszego (2005 r.). Autorka wniosku, co jest 
zreszt^ zgodne z jej oswiadczeniem ztozonym w toku rozprawy, musiata zapoznac sip ze 

strong internetowp Spdu Najwyzszego (stpd prawidtowosc obu wskazanych wyzej dat), 
ktorej lektura nie nastrpcza jakichkolwiektrudnosci (nie mowipcjuz o uzasadnionych, ktore 

miatyby usprawiedliwiac podawanie nieprawdy) w ustaleniu, ze Pan Spdzia Waldemar 
Ptociennik nigdy nie byt spdzip spdu wojskowego, a wskazane daty powotania na urzpd 

spdziego takiego spdu, jak i kolejne dotyczpce nastppnych dwoch procedur awansowych 

nie dotyczp tego spdziego. Zostaty one przez panip prokurator Anetp Orzechowskp 

bezkrytycznie powielone za postanowieniem z dnia 13 grudnia 2021 r„ II KZ 46/21, ktore - 

na co takze wskazuje niewymagajpca szczegdlnej wnikliwosci lektura tego judykatu - nie 
dotyczyto Pana Spdziego Waldemara Ptociennika.

Wobec przebiegu rozprawy w dniu 7 wrzesnia 2022 r. przed Spdem Najwyzszym 

wsprawie II KK 206/21 tym bardziej musi dziwic przywotany na wstppie komunikat 
Prokuratury Krajowej, powielajpcy - z powotaniem sip na wtasny wniosek Prokuratury - 

nieprawdziwe informacje dotyczpce powotania Pana Spdziego Waldemara Ptociennika na 

urzpd spdziego spdu wojskowego. Oznaczac to bowiem musi, ze albo pani prokurator 
Aneta Orzechowska nie przekazata w Prokuraturze Krajowej przebiegu rozprawy i 
okolicznosci w jej toku ujawnionych oraz ztozonych oswiadczen, albo informacje te byty 
przekazane, ale zostaty przez Prokuraturp Krajowp zlekcewazone.

Merytorycznp i etycznp ocenp postppowania pani prokurator Anety Orzechowskiej 
pozostawiam Panu Prokuratorowi. Pozwolp sobie jednak wyrazic nadziejp, bye moze na 

wyrost, ze w przysztosci prokuratorom stawajpeym przed Spdem Najwyzszym nie zdarzy 

sip juz powotywanie nieprawdziwych okolicznosci, w tym zwtaszcza jako uzasadnienie 

wniosku o wytpezenie spdziego Spdu Najwyzszego, a takze - iz na stronie internetowej 
Prokuratury Krajowej nie bpdp zamieszczane komunikaty powielajpee nieprawdp.

Majpc na uwadze powyzsze, a takze to, ze komunikat wystosowany przez 
Prokuraturp zostat opublikowany na stronie internetowej Prokuratury Krajowej, informujp,
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ze niniejsze pismo takze zostanie udostppnione publicznie. Z uwagi natomiast na to, ze 

komunikat ten zostai wydany przez Prokuratur^ Krajow^, ktorej prokuratorzy lub 

prokuratorzy do niej delegowani wystppuj^ w roli oskarzyciela publicznego w 

postQpowaniu kasacyjnym przed S^dem Najwyzszym w sprawie II KK 206/21, kopia 

niniejszego pisma wraz z komunikatem Prokuratury Krajowej zostanie zat^czona do akt tej 
sprawy.

Prezes SN MTchal Laskowski

Do wiadomosci:
- Pan SQdzia SN Waldemar Ptociennik, Przewodnicz^cy Wydzialu II, Izba Kama
- akta sprawy II KK 206/21
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