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KOMUNIKAT 
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych  

 
                                    

  

 Informuję, że 28 grudnia 2021 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik podjął i prowadzi 

czynności wyjaśniające w sprawach dotyczących: 

- uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art.                

107 § 1 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

polegającego na naruszeniu godności urzędu przez ustalonego sędziego Sądu 

Rejonowego w Olsztynie poprzez w to, że w dniu 20 grudnia 2021 r., jako 

wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie przekroczył swoje uprawnienia w ten 

sposób, że pomimo obowiązywania uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 

2020 r. sygn. akt II DO 1/20 o zawieszeniu sędziego Pawła J. w czynnościach 

służbowych wydał zarządzenia o dopuszczeniu tego sędziego do orzekania                      

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, co naruszało przepis art. 82 § 1 Usp, 

określający obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim,                   

w tym  obowiązek stania na straży prawa, a tym samym stanowiąc                                           

o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk, stanowiło 

działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości; 

- uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art.                            

107 § 1 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

polegającego na zaistniałym w dniu 20 grudnia 2021 r. naruszeniu godności 

urzędu przez nie ustalonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie poprzez 

przekroczenie uprawnień, mające postać przekazania w celu upublicznienia                     
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w Internecie korespondencji służbowej w postaci pisma Podsekretarz Stanu                   

w Ministerstwie  Sprawiedliwości  z dnia 20 grudnia 2021 r.  sygn. akt DKO - 

I.562.95.221, co naruszało przepis art. 82 § 1 Usp, określający obowiązek 

postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności 

obowiązek stania na straży prawa, a tym samym stanowiąc o uzasadnionym 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk, stanowiło działanie na 

szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. 
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