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Odpowiadając na wystąpienie zawarte w piśmie Pana Rzecznika z dnia 
20 stycznia 2020 r. Nr VII.510.175.2019.PKR oraz w piśmie z 6 maja 2020 r. 
Nr VII.510.175.2019.AS, przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi - co było skut
kiem wprowadzenia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - i przedstawiam następujące stanowisko.

Rzecznik Dyscyplinarny z racji pełnionej funkcji nie prowadzi oficjalnej statystyki, która 
pozwoliłaby na udzielenie odpowiedzi w stopniu tak szczegółowym jak pytania zawarte 
w ww. pismach. Nie przetwarza też tak szczegółowych danych, koncentrując się nie na staty
stycznej, lecz na merytorycznej stronie zagadnień odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. 
Poza tym Rzecznik Dyscyplinarny nie dysponuje biurem, które mogłoby dokonywać tak szczegó
łowych analiz.

Odpowiadając na przedstawione pytania informuję, że Rzecznik Dyscyplinarny i Zastęp
cy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych:

-  podjęli czynności wyjaśniające w 152 sprawach;

-  wszczęli 68 postępowań dyscyplinarnych (dwa postępowania zostały umorzone postano
wieniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, 
w trzech odmówiono wszczęcia postępowania dyscyplinarnego). W 16 sprawach skiero
wano wnioski o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych sędziów do Sądów Dyscyplinarnych. 
Pozostałe sprawy są w toku.

Zarzuty stawiane sędziom są w dużej części przedstawiane w komunikatach zamieszcza
nych na stronie rzecznik.gov.pl, a ponadto informacje dotyczące podjętych czynności były przed
stawiane Panu Rzecznikowi w licznych odpowiedziach na Pana wystąpienia i miały zawsze 
charakter szczegółowy i wyczerpujący. Ponadto w odpowiedzi na zawartą w piśmie Pana Rzecz
nika z 13 maja 2020 roku znak: VTI.510.68.2020.PKR prośbę, udzielona została informacja 
dotycząca etapów, na jakich znajdują się sprawy będące przedmiotem wcześniejszego zaintere
sowania Pana Rzecznika. Natomiast ocena rezultatów działań podejmowanych przez Rzecznika 
i jego Zastępców jest na bieżąco dokonywana przez Sądy Dyscyplinarne, przed którymi toczą się 
postępowania i do których kierowane są pisma w ich toku.
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