
                                                                                                         Warszawa;  12 grudnia 2019 r.

KOMUNIKAT
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 

                                   

Informuję,  że  11  grudnia  2019  r.  Zastępca  Rzecznika  Dyscyplinarnego  Sędziów

Sądów,   Powszechnych  sędzia  Przemysław  W.  Radzik  podjął  czynności  wyjaśniające  w

sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1

ustawy z  27  lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 52 z 2019 r.),

polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonych sędziów Sądu Apelacyjnego w

Katowicach, którzy w dniu 11 grudnia 2019 r., jako funkcjonariusze publiczni, członkowie

składu  orzekającego  w  ustalonej  sprawie  odwoławczej  od  wyroku  Sądu  Okręgowego

w Gliwicach, przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje

do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu

wyboru  części  członków  Krajowej  Rady  Sądownictwa  oraz  sposobu  powołania  sędziego

orzekającego w I instancji, przez co podważając przepis art. 106i § 1 ustawy Prawo o ustroju

sądów  powszechnych,  wzięli  udział  w  wydaniu  postanowienia  o  przedstawieniu  Sądowi

Najwyższemu  zagadnienia  prawnego,  którego  treść  stanowiła  bezprawną  ingerencję

w ustawowy sposób  powołania  sędziów do  składów orzekających  według  przepisów art.

46a § 1 i 47b § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, co mogło prowadzić do naruszenia

art.  178  ust.  1  Konstytucji  oraz  naruszało  przepis  art.  89  §  1  Prawa  o  ustroju  sądów

powszechnych,  a  tym  samym,  wyczerpując  znamiona  przestępstwa  z  art.  231  §  1  kk,

stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania

wymiaru sprawiedliwości.

 Niezależnie  od  tego  przedmiot  podjętych  czynności  wyjaśniających  stanowi

zagadnienie  popełnienia  przez  sprawozdawcę  składu  orzekającego  we  wskazanej  sprawie

Sądu Apelacyjnego w Katowicach deliktu dyscyplinarnego z art.  107 § 1 Prawa o ustroju

sądów powszechnych, polegającego na niezłożeniu wniosku o wyłączenie się od udziału we

wskazanej  sprawie,  w  sytuacji,  gdy  przed  otrzymaniem  powołania  do  pełnienia  urzędu

sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, uczestniczył on w procesie konkursowym przed

 RZECZNIK DYSCYPLINARNY
SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH



Krajową Radą Sądownictwa, której skład został ukształtowany w oparciu o przepisy ustawy z

8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U z 2018 r., poz. 3 ze zm.).                           
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