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W związku z pismem Pana Rzecznika z 6 maja 2020 r. (znak: X1.518.84.2019.KG), 

uprzejmie przedstawiam następujące wiadomości, o których obszernie informowano opinię 

publiczną w 2019 r. ł 

W dniu 16 września 2019 r. (a zatem przed wystąpieniem Pana Rzecznika z 19 września 

2019 r.), Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zleciło Komisji KRS ds. etyki zawodowej 

sędziów i asesorów sądowych przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, 

dotyczącego udostępniania antysemickich treści w Internecie przypisywanych członkowi Krajowej 

Rady Sądownictwa. Również Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych 

poinformował tego dnia o podjęciu wstępnych czynności wyjaśniających w związku z tymi 

zarzutami. 

Następnie w dniu 14 października 2019 r., Prezydium Rady, z niepokojem odnotowało 

„przedłużający się brak wyjaśnienia zarzutów medialnych stawianych Panu sędziemu Jarosławowi 

Dudziczowi - członkowi Rady, dotyczących publikowania antysemickich treści w Internecie. 

W ocenie Prezydium, brak jednoznacznego zaprzeczenia zasadności tych zarzutów medialnych 

przez członka Rady, może umożliwić dalsze podważanie moralnego umocowania całej Krajowej 

Rady Sądownictwa do wykonywania jej konstytucyjnych i ustawowych zadań". Dlatego też 

Prezydium Rady poddało „pod rozwagę Pana sędziego Jarosława Dudzicza powstrzymanie się od 

wykonywania mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa do czasu przedstawienia 

wiarygodnych informacji uwalniających go od tych zarzutów medialnych". 



Komisja KRS ds. etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych wysłuchała Pana 

sędziego Jarosława Dudzicza. Ponadto, na podstawie mandatu udzielonego mi przez 

Prezydium Rady uzyskałem od Prokuratora Krajowego informację, że Pan sędzia Jarosław 

Dudzicz występuje w charakterze świadka w postępowaniu karnym dotyczącym sprawy 

podniesionej w piśmie Pana Rzecznika. 

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu 22 listopada 2019 r. przyjęła stanowisko 

w sprawie, w którym uznała, że nie może zastępować Prokuratury w dokonywaniu ustaleń 

prowadzących do przypisania komukolwiek popełnienia czynów, które mogą powodować 

odpowiedzialność kamą lub cywilną. Rada zaapelowała do Prokuratury o jak najszybsze 

wyjaśnienie tej sprawy. 

W związku z powyższym pragnę zauważyć, że skoro czyny przypisywane publicznie 

Panu sędziemu Jarosławowi Dudziczowi mogą wypełniać znamiona czynu zabronionego 

z art. 257 k.k., to procedura wyjaśniania tej sprawy przez organy państwa musi spełniać 

konstytucyjne i konwencyjne standardy procesu karnego, o których wielokrotnie i zasadnie 

przypominał Pan Rzecznik w swojej działalności publicznej. 1 

Na zakończenie pragnę jednoznacznie podkreślić, że wraz z innymi członkami 

Krajowej Rady Sądownictwa, podzielam - prezentowaną w piśmie Pana Rzecznika 

- negatywną ocenę antysemityzmu i wszelkich przejawów nienawiści motywowanej 

uprzedzeniami. 
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