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      Szanowny Panie Prezesie,

do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Pan adw. Roman Giertych z 

prośbą o pomoc w ochronie Jego praw obywatelskich, w szczególności prawa do rzetelnego 

postępowania przed sądem. Na podstawie tego wniosku, a także doniesień medialnych 

dotyczących rozpoznawanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wniosku o zastosowanie 

środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec adw. Romana 

Giertycha, zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie szczegółowych 

okoliczności determinujących sposób wyznaczenia sędziego-referenta w sprawie 

rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, sygn. akt IX Kp 

1087/21.

Z ogólnodostępnych informacji medialnych wynika, iż w sprawie tej odstąpiono od 

losowania referenta spośród ogółu sędziów Wydziału, powierzając ją zamiast tego sędziom 

pełniącym dyżur. Biorąc pod uwagę, iż Pan adw. Roman Giertych nie został zatrzymany, 

wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania został złożony w grudniu 2021 r., zaś 

termin jego rozpoznania został wyznaczony na dni 29, 30 i 31 marca 2022 r., sprawa ta 

ewidentnie nie należy do katalogu spraw koniecznych do rozpoznania w ciągu 72 godzin. 

Warszawa, 16-02-2022 r.

Pan

SSR Marcin Uliasz

Prezes

Sądu Rejonowego Lublin-Zachód

w Lublinie

ePUAP



- 2 -

Uprzejmie proszę zatem o wyjaśnienie w szczególności, dlaczego losowanie sędziego-

referenta nie uwzględniało wszystkich sędziów Wydziału IX.

Proszę także uprzejmie o udzielenie Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacji 

odnośnie do sposobu rozpoznania wniosków złożonych przez pełnomocnika p. Romana 

Giertycha –                         w sprawie o sygn. IX Kp 1087/21 pismem z dnia 1 

lutego 2022 r., którego kopia została dołączona przez Zainteresowanego.

W kontekście treści powyższego wniosku będę także wdzięczny za informację, jak 

długo trwał wakat na stanowisku Przewodniczącego IV Wydziału Karnego przed 

powołaniem na to stanowisko Pani Sędzi Joanny Bis-Banach.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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